ZMLUVA
o refundácii mzdových nákladov
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov
čl. I
Zmluvné strany

1. Zmluvná strana 1:

a) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

b) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

c) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

d) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

Bobot
Ľubomír

Tunega

OO 311 421
0650314001/5600
Dolná Poruba
JUDr. Miroslav Kopčan
OO 311 499
923928-202/0200
Dolná Súča
Ing. Pavol Kvasnica
OO 311 502
0612342001/5600

IČO:
Číslo účtu:

Drietoma
JUDr. Jozef Kluka
OO 311 529
0648249001/5600

Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

Dubodiel
Božena Richtárechová
OO 311 537
0646913001/5600

e) Obec:
Starosta:

f)

Adamovské Kochanovce
Ing. Michal Križan
OO 311 405
0616896001/5600

g) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

h) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

Horňany

Eva Šrám ková

OO 311 570
0615563002/5600
Horné Sŕnie
Jozef Húserka
OO 311 588
0681719001/5600

i)

Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

Hrabovka
Ivan Čule n
OO 311 600
22724-202/0200

j)

Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

Ivanovce
Bc. Mária Hládeková
OO 311651
0659044001/5600

k) Obec:
Starosta :
IČO:
Číslo účtu :

Melčice - Lieskové
Ing. Miroslav Matiaš
OO 311 774
0635069001/5600

I)

Neporadza
Marián Kopecký
OO 311 821
0628344001/5600

Obec:
Starosta :
IČO:
Číslo účtu :

m) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu :

Omšenie
Jozef Marček
OO 311 880
23428-202/0200

n) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

Opatovce
Janka Horňáková
OO 311 901
0605660001/5600

o) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

Selec
MVDr. Stanislav Svatík
OO 311 952
0605660001/5600

p) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

Skalka nad Váhom
Anton Horečný
OO 311 961
0607674001/5600

q) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

Soblahov
Ing. Eva Ďuďáková
OO 311 987
0603921001/5600

r)

Svinná
Ing. Anna Sýkorová
OO 312 011
0668450001/5600

Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu :

s) Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

t)

Obec:
Starosta:
IČO:
Číslo účtu:

u) Obec:
Starosta :
IČO:
Číslo účtu:

v) Obec:
Starosta :
IČO:
Číslo účtu :

Štvrtok nad Váhom
Pavol Habdák
OO 312 096
0619376001/5600
Trenčianske

Mitice
Dušan Rozemberg
OO 312 096
0603278001/5600

Trenčianske

Stankovce

Ing. Eva Beňovičová
OO 312 100
0603681001/5600
Vel'ká Hradná
Emil Masár
OO 312 134
25626-202/0200

w) Obec:
Starosta :
IČO :
Číslo účtu :

Vel'ké Bierovce
Ing. Ján Marcinát
OO 312 142
22425-202/0200

x) Obec:
Starosta :

Zam arovce
Stan islav Červeňan
OO 687 251
17327-202/0200

IČO:
Číslo účtu:

xy) Obec:
Starosta:
IČO :
Číslo účtu :

aa) Mesto:
Primátor :
IČO:
Číslo účtu :

Petrova Lehota
Rad ko Rožánek
35 590017
0666 133002/5600
Tren čí n

Mgr. Richard Rybníček
003 12037
0600536001/5600

Zastúpení primátorom mesta Tre nčí n na základe článku 1 ods. 2 Zmluvy o zriadení
spoločného obecného úradu uzatvorenej dňa 14.01.2003 medzi účastníkmi tejto
zmluvy na strane Zmluvnej strany 1 a Zmluvnou stranou 2.
2.

Zmluvná strana 2:

Mesto:
Sídlo:
Zastúpené:

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Mgr. Richard Rybníček - primátorom mesta

Trenčín

IČO:
DiČ:
Bankové spojenie:
č. ú.:
Tel :
Fax:

00312037
202107 99 95
DEXIA Banka Slovensko , a.s. ,
060 053600 1/5600
032/6504111
03 2/7432836

p oboč ka Trenčín

Mesto Trenčín je zam estnávatel'om zamestn ancov, ktorí sú funkčne zaradení
alebo vykonávajú činnosti pre Spolo č ný sta vebný úrad, nakol'ko Spoločný stavebný
úrad vzhľadom ku skutočnosti , že nemá právnu subjektivitu nemôže týchto
zamestnancom zamestnávať pria mo . Mesto Trenčín taktiež svojimi vlastnými
zamestnancami , najmä : referentom pre mzdy, referentom pre personalistiku ,
referentom útvaru majetku mesta pre
evidenciu majetku , špecialistom útvaru
majetku mesta, refere ntam i ekonomické ho útva ru , refe rento m útvaru interných
služieb, špecialistami právni kmi útvaru právn eho a matri ky, prípadne inými
zamestnancami vykonáva či nnost i pre Sp o ločn ý stavebný úrad , ktoré sú uvedené
v čl. II tejto zmluvy.
čl. II
Predm et zmluvy

Predmetom tejto zmluvy refundácia mzdových nákladov, ktoré vznikajú Zmluvnej
strane 2 za vykonávanie nasledovných sl užieb pre Spo l očný stavebný úrad najmä:
1. vedenie personálno-mzdovej agend y v nasledovnom rozsahu:
a) komplexné zabez pe čovanie účtov ných agend,
b) vyhotovovanie výkazov do zdravotných poisťovní , sociál nej poisťovne ,
c) vyhotovovanie štvrťročných prehl'adov a ročného výkazu o zrazenej
a uhradenej dani z príjmov,
d) spracovávanie miezd, likvidácia náhrad pri práceneschopnosti,
e) spracovávanie ročného zúčtovania daní a spisovanie "Výkazov na zdanenie
príjmov fyzických osôb",
f) spracovanie tabuliek o čerpaní mzd ových prostriedkov,
g) vystavovanie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia,
h) zabezpečenie refundácie platov,
i) spracovávanie ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie ,
j) vystavovanie potvrdení o príjme zamestnancov na účely úradné a osobné ,
k) uskutočňovanie
úkonov
pri
nástupoch ,
výstupoch
a prestupoch
zamestnancov,
I) zabezpečenie výberových konaní,
m) evidencia a administratíva žiadosti o prijatie do zamestn an ia
n) vyhotovovanie štatistických výkazov,
o) vyhotovovanie zápočtových listov, výstupných listov, výpovedí, dohôd
pracovného
pomeru ,
pracovných
posudkov,
potvrdení
o skončení
o zamestnávaní, prihlášok a odhlášok na soc. poistenie , zdravotné poistenie ,
pracovných zmlúv,
p) vykonávanie vstupných školení zamestnancov súvisiace s internými
predpismi, predpismi o BOZP a pod .,
q) vedenie a vyhotovovanie podkladov pre výplatu miezd (evidencia dovoleniek,
priepustiek, návštev u lekára: vyšetrenie, ošetrenie, sprevádzanie) ,

r) vedenie
evidencie
dôchodcov
a nárokov
zamestnancov
súvisiace
s dôchodkom, sledovanie dosiahnutia dôchodkového veku a pod.,
s) plnenie povinností zamestnávatel'a vyplývajúcich z povinnosti zamestnávať
občanov so zdravotným postihnutím,
t) evidencia práceneschopností zamestnancov,
u) evidencia pracovných výročí,
v) prejednávanie priestupkov a správnych deliktov v zmysle zákona č . 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

2. vedenie evidencie majetku:
a) zaevidovanie majetku do majetkovej evidencie a jeho označovanie ,
b) vedenie majetku na osobných kartách zamestnancov,
c) vyhotovovanie podkladov pre inventarizáciu majetku,
d) zabezpečovanie poistenia majetku Zmluvnej strany 1 a následná refakturácia
s tým súvisiacich nákladov.
3. vedenie účtovníctva:
a) realizácia miezd a odvodov,
b) účtovanie bankových výpisov a pokladn e,
c) sledovanie čerpan ia rozp očt u na m es a č n ej báze,
d) prehľady príjmov z ostatných obcí .
4.

záverečný účet,

zabezpečovanie materiál neho vybave nia:
a) príjem a vydaj materiá lu cez sklad,
b) vyúčtovanie PHL za osobné motorové vozidlo TN 336 BI.

5. vykonávanie služieb , týkaj úcich sa riadenia, správy, obnovy a rozširovania
informačného systému v nasledovnom ro zsahu:
servis inštalovanej v ýp očto vej techn iky
správa internetového pripojenia a elekt ronickej pošty
správa a údržba počíta čovej siete po technickej stránke a v prípade poruchy
zabezpečenie jej odstrá neni a
inštalácie a nábeh programových vybavení do rutinného spracovania, ich údržba
a aktualizácia
poradenstvo a technická a metodická podpora pri využívaní výpočtovej techniky
vrátane softvérového vybavenia
antivírová ochrana a bezpečn o sť
správa a administrácia me stského inform a č n éh o systému MIS
Nákup spotrebného materiá lu,
vrátane upgradov
si rlrad í
prostriedkov

náhradných dielov, nového hardvéru i softvéru
Spoločný stavebný úrad zo svojich finančných

čl.

III
Výška re fun Jác ie
Zmluvné strany sa doh oJli na výš ke refundovaných nákladov vo výške 1.000,- €/
kalendárny mesiac, t.z. 12.000 € ročne . Z uvedenej odmeny je na činnosť podľa čl. II
bod 1 písm. v) tejto zm lu y rče ná odmena vo výške 500 € mesačne, t.z. 6.000 €
ročne, na činnosť podl'a č,. II bod 5 je urč e ná odmena 150 € mesačne, t.z. 1.800 €
J

ročne.

Na zvyšné činnosti pod l'a
mesačne, t.z. 4.200 € ročne .

čl.

Spl atn osť

II tejto zmluvy je

určená

suma vo výške 350 €

čl. IV
a spôsob refundácie

Suma, ktorá predstavuje výšku refundovaných nákladov v zmysle čl. III tejto zmluvy
bude uhrádzaná na účet Mesta Trenčín, ktorý je uvedený v čl. I tejto zmluvy a to
nasledovným spôsobom:
a) do 31.3. príslušn éh o roka čiastka vo výške 3.000,-€,
b) do 30.6. prís lušného roka čiast ka vo výške 3.000,-€,
c) do 30.9. prísl ušného rok a čiastka vo výške 3.000,-€,
d) do 31.12. prísluš ného roka čiastka vo výške 3.000,-€.

čl.

Záverečné

1.

2.
3.
4.

V

ustanove nia

Zmluva nadobúda platn osť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujú cim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka. V prípade, ak by podl'a tejto zmluvy Zmluvná strana
2 vykonávala činnosti pre Zmluvnú stranu 1 v období kratšom ako je celý rok,
určí sa výška refund ácie alikvótne a to tak, že sa suma za 1 mesiac
vykonávania týchto činností vynásobí počtom mesiacov, počas ktorých bola
táto zmluva účinná. V prípade, ak by došlo k úprave rozsahu činností podľa
tejto zmluvy, bude dodatkom upravená aj výška refundácie.
Na základe dohody zmluvných strán, odo dňa účin n osti tejto zmluvy zaniká
pôvodná zmluva o refundácii mzdových nákladov zo dňa 26.2.2007.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží dva exempláre .
Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať len formou písomných dodatkov, ktoré
budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.

,.; podpis anonymizolJan~í

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín, na základe článku
1 ods. 2 Zmluvy o zriadení spoločného
obecného úradu uzatvorenej dňa
28.03.2011 medzi účastníkmi tejto zmluvy
na strane Zmluv. strany 1 a Zmluv. stranou 2.

podpis anonymizovaný
.... ....... .. ............. .. .. ./... / ............... .
Mgr. Richard R'ybníček

primátor Mesta

Trenčín

