
Dodatok č. 4 k zmluve Vydanie:
o zriadení spoločného obecného úradu

uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o Strana
Mesto Prešov obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1/1

Článok I 
Zmluvné strany

1. Dodávateľ: Mesto Prešov
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Zastúpené: Ing. Františkom Oľhom, primátorom mesta
IČO: 00327646, DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., pob. Prešov 
Číslo účtu: IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274, BIC: CEKOSKBX 
(ďalej len „Dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Objednávateľ: Obec Malý Šariš
Sídlo: Malý Šariš 104, 080 01 Prešov
Zastúpená: Mgr. Stanislavom Mathiom, starostom obce
IČO: 00327441, DIČ: 2020543239
Bankové spojenie: VÚB Prešov
Číslo účtu: IBAN: SK56 0200 0000 0000 1892 2572
(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o zriadení spoločného obecného 
úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zo dňa 27. 5. 2002 a jej následných dodatkov (ďalej len „Zmluva“).

I

1. V Dodatku č. 2 Zmluvy v článku III. Odmena sa bod 1. mení a znie takto:

„1.Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi za vykonanú činnosť odmenu vo 
výške 10,00 € (slovom: desať eur) za spracovanie mzdy jedného zamestnanca 
v príslušnom mesiaci.“

II

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú 
nezmenené.
2. Práva a povinnosti neupravené týmto Dodatkom č. 4 sa riadia ustanoveniami 
príslušných právnych predpisov.
3. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch originálnych rovnopisoch, po dva 
rovnopisy pre každého účastníka zmluvy. Zmluvné strany po prečítaní tohto Dodatku č. 4 
vyhlasujú, že jeho obsahu porozumeli a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a 
na znak vzájomného súhlasu ho podpisujú.
4. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť od 1.4. 2023. Podmienka účinnosti je zverejnenie tohto dodatku v súlade s § 
47a Občianskeho zákonníka Dodávateľom v Centrálnom registri zmlúv.

Prešov dňa .....

Ing. František Oľha 
primátor mesta

Malý Šariš dňa ..2..4.:D3:.A1...


