
Zmluva  

podľa § 18b o funkcii hlavného kontrolóra viacerých obcí 
 uzatvorená podľa §20 a § 20a Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

 

Účastníci  zmluvy : 

 

1. Obec Ľubotín , Na Rovni 302/12 , 065 41 Ľubotín 

 IČO : 00 330 035 

Zastúpená : Ing. Jozef Havrila  

 

2. Obec Haligovce  , Haligovce 124 ,  065 34 Veľká Lesná 

IČO : 00 329 878 

Zastúpená : Milan Volček  

  

3. Obec Čirč , Čirč 208 , 065 42 Čirč 

IČO : 00 329 835 

Zastúpená : Michal Didík 

 

4. Obec Orlov, Orlov 119, 065 43 Orlov 

IČO: 00 330 108 

Zastúpená : JUDr. Peter Timočko 

 

 

 

I. Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je výkon funkcie hlavného kontrolóra Ing. Martina Brillu /ďalej len HK/ 

vo viacerých obciach. Táto zmluva nenahrádza voľbu HK v každej zúčastnenej obce. Voľba 

v každej obci prebehla v rôznom časovom období a v každej obci má schválený úväzok. 

Každá obec uzatvorila s HK pracovnú zmluvu a dojednala si vlastné podmienky. 

  

 

II. Povinnosti  účastníkov 

 

Účastníci sa zaväzujú vyčleniť v rozpočte aj finančné prostriedky na spoločné výdavky. Ide 

najmä o : 

- Vzdelávanie, nákup odbornej literatúry, školenia, cestovné výdavky, konferencie 

- Členské v Združení hlavných kontrolórov Slovenska, stretnutia sekcií, snemu 

a podujatia, ktoré bude združenie organizovať 

- Zabezpečiť pre výkon funkcie potrebné materiálové a technické zabezpečenie  

/ výpočtová technika, programy, kancelárske potreby, telefón a iné/ 

  

Účastníci sa na týchto spoločných výdavkoch podieľajú rovnomerne a to podľa rozsahu 

úväzkov. Tieto spoločné výdavky bude vyplácať a rozúčtuje podľa rozsahu úväzkov Obec 

Ľubotín do 31.12. príslušného kalendárneho roka a vystaví na tieto výdavky faktúru ostatným 

účastníkom. Ak budú počas roka vyššie výdavky, môže Obec Ľubotín vystaviť faktúru  aj 

počas roka. 

 

 

III. Podiel na majetku 

 

Ak bude počas združenia majetok , bude v podiele v akom sa podieľali na obstarávacej cene. 

 



IV. Spôsob odstúpenia od zmluvy 

 

 Ak skončí výkon hlavného kontrolóra v niektorej z obci,  má sa za to, že príslušná obec 

odstúpila od zmluvy. 

 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, keďže doby trvania pracovného pomeru v každej obci 

sú  iné. Zmluva bude vyhotovená v 5 rovnopisoch , z ktorých každá zo zúčastnených strán 

dostane  jednu a jedna bude pre HK Ing. Martina Brillu. 

Platnosť zmluvy závisí od  podpisu všetkých účastníkov zmluvy a schválenia v OZ 

zúčastnených obcí a  dátum účinnosti bude deň po dni zverejnenia .  

Do zmluvy môžu pristúpiť aj iní účastníci, v ktorých začne vykonávať  funkciu ten istý 

hlavný kontrolór – Ing. Martin Brilla.  

Pristúpenie účastníka bude osobitným dodatkom. 

 

 

 

 

01.03.2011 ,  vlastnoručne podpísané 

...................................................................................   

    Obec Ľubotín, Ing. Jozef Havrila – starosta obce 

 

Zmluva schválená uznesením č. 3/2011, B6 OZ v Ľubotíne dňa 25.03.2011 

 

 

 

 

01.03.2011,  vlastnoručne podpísané 

................................................................................    

    Obec Haligovce, Milan Volček – starosta obce 

 

Zmluva schválená uznesením č. I/2011, A3 OZ v Haligovciach dňa 11.03.2011 

 

 

 

 

                       

01.03.2011,  vlastnoručne podpísané 

...................................................................... 

   Obec Čirč, Michal Didík – starosta obce  

 

Zmluva schválená uznesením č. 3/ B2 OZ v Čirči dňa 16.05.2011 

 

 

 

 

01.03.2011 vlastnoručne podpísané 

................................................................................. 

Obec Orlov, JUDr. Peter Timočko – starosta obce   

 

Zmluva schválená uznesením č. 4/ III, 3 OZ v Orlove dňa 26.05.2011 


