Zmluva o spolupráci obcí
uzatvorená podľa § 20 zákona č.369/1990 Z.z o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
medzi:

1.1. Mesto Gbely
Zastúpené : Ing. Jozef Hazlinger – primátor mesta
Sídlo: Námestie slobody 1261, 908 45 Gbely,
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK53 0900 0000 0050 6077 7527
IČO: 00309524
1.2. Obec Smolinské
Zastúpené: MVDr. Peter Betták – starosta obce
Sídlo: 908 42 Smolinské 334
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK95 0200 0000 0000 1262 6182
IČO: 00309991

Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy o spolupráci medzi jej účastníkmi je vymedzenie rozsahu spolupráce, jej
konkrétnych činností, úprava ich vzájomných práv a povinností súvisiacich s plnením účelu tejto
zmluvy.
Článok II
Účel zmluvy
1. Zmluvné strany túto zmluvu uzatvárajú za účelom vykonávania činností mestom Gbely pre
obec Smolinské na úseku sociálnej práce, najmä podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších zmien a doplnkov a to v rozsahu administratívnych úkonov
vyplývajúcich pre obec Smolinské najmä z ustanovení § 80.
Mesto Gbely sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečovať pre obec Smolinské vedenie
agendy na úseku sociálnych služieb, vrátane registratúry, vydávať rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu, vrátane sociálneho posudku a posudku o odkázanosti na sociálnu službu.
2. Mesto Gbely vyhotoví podklady v čo najkratšom čase – do 15 kalendárnych dní – a doručí na
podpis starostovi obce Smolinské poštou alebo elektronicky.
Článok III.
Doba platnosti
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018.
2. Zmluva môže byť zrušená písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
3. Každá zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť v prípade jej hrubého porušenia zo strany
druhého účastníka zmluvy.

4. Od zmluvy možno odstúpiť aj výpoveďou jednej zo zmluvných strán. V tomto prípade je
výpovedná lehota 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom
bola výpoveď doručená druhej strane.
5. V prípade výpovede jednej zo zmluvných strán, alebo porušením ustanovení tejto zmluvy,
zmluvné strany sa dohodli na povinnosti vysporiadať vzájomné finančné záväzky a pohľadávky,
ktoré vznikli v súvislosti s plnením účelu tejto zmluvy ku dňu zániku jej platnosti.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Obec Smolinské sa zaväzuje v zmysle vzájomnej dohody oboch zmluvných strán uhrádzať
mestu Gbely za úkony dohodnuté v čl. II. tejto zmluvy náklady vzniknuté mestu Gbely
v rozsahu: 20,- € /jedno rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, vrátane sociálneho
posudku a posudku o odkázanosti na sociálnu službu.
2. Finančné úhrady za vykonané úkony budú uhradené na účet mesta Gbely vždy štvrťročne, na
základe odsúhlaseného súpisu vykonaných úkonov potvrdených oboma zmluvnými stranami.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov
podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, nie v tiesni ani za
inak nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, s jej obsahom sa oboznámili.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.

V Gbeloch dňa

V Smolinskom dňa

................................................
Ing. Jozef Hazlinger
primátor mesta Gbely

.................................................
MVDr. Peter Betták
starosta obce Smolinské

