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Zmluva
uzavretá v zmysle § 18b a § 20a Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.z.d.
o refundácii niektorých nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného kontrolóra viacerých obcí a o vzájomnej koordinácii termínov zasadnutí obecných zastupiteľstiev, resp. rád. 

Účastníkmi zmluvy sú obce, v ktorých bola za hlavného kontrolóra obce zvolená tá istá fyzická osoba – spoločný hlavný kontrolór.

Účastníci zmluvy :

Obec :					Kanianka
Zastúpená starostom obce :		Ing. Ivorom Husárom
IČO :					518239 
					
Obec :					Valaská Belá
Zastúpená starostom obce :		Ing. Milošom Cúcikom
IČO :					318531

Obec : 				Zemianske Kostoľany
Zastúpená starostkou obce :	Ing. Helenou Kovačovou
IČO :					651001

Obec :					Rudnianska Lehota
Zastúpená starostom obce :		Ivanom Javorčekom
IČO :					648566

Obec :					Šútovce				
Zastúpená starostom obce :		Miroslavom Rajčom
IČO :					318507

Obec :					Seč
Zastúpená starostom obce :		Rudolfom Hopkom
IČO :					649074

Obec :					Temeš
Zastúpená starostkou obce :	Oľgou Fakanovou
IČO :					318515 


Vymedzenie predmetu zmluvy :
V zmysle ustanovenia § 4, ods. 3, písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, je obec povinná utvárať účinný systém kontroly a vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon.

V záujme kvalitného, racionálneho, efektívneho a nestranného výkonu funkcie spoločného hlavného kontrolóra viacerých obcí v zmysle § 18b a § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa dotknuté obce dohodli na nasledovnom :
	Predmetom tejto zmluvy nie je vznik právnickej osoby.
	Pred podpisom zmluvy musí byť v pristupujúcej obci za hlavného kontrolóra obce zvolená tá istá fyzická osoba ako u ostatných účastníkov zmluvy.
	Každá obec musí mať so zvoleným hlavným kontrolórom uzavretú pracovnú zmluvu.

Cieľom tejto zmluvy je zabezpečiť, aby spoločný hlavný kontrolór mohol nezávisle vykonávať kontrolnú činnosť v rozsahu stanovenom v § 18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení niektorých zmien a doplnkov (ďalej len v z. n. z. d.) a plniť si úlohy v zmysle § 18f citovaného zákona, a to vo všetkých zúčastnených obciach.
Spoločný hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon  NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. z. d. Ak by pri vykonanej kontrole nebolo možné aplikovať ustanovenia vyššie citovaného zákona, môže spoločný hlavný kontrolór postupovať podľa druhej časti zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v z. n. z. d., ktorá pojednáva o základných pravidlách kontrolnej činnosti.  
	Umožniť v zmysle zákona o obecnom zriadení spoločnému hlavnému kontrolórovi účasť na zasadnutiach obecných zastupiteľstiev a obecných rád v rámci jeho pracovnej doby v príslušnej obci.
	Umožniť v rámci pracovnej doby spoločnému hlavnému kontrolórovi jeho ďalšie vzdelávanie a rozvoj kontrolných zručností, a to jeho účasťou na vybratých  vzdelávacích aktivitách ( pri zohľadnení  jeho potrieb a požiadaviek).
	Po vzájomnej dohode starostov zmluvných strán je možné riešiť aj ďalšie spoločné náklady súvisiace s činnosťou spoločného hlavného kontrolóra, ktoré budú využívané na činnosť pre všetky zúčastnené strany (napr. členské príspevky do ZHK SR, atď...). 
	Dohodnutý koeficient na refundáciu nákladov podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí (zdroj štatistické informácie) :


Obec			Počet obyvateľov	     Koeficient na refundáciu spoločných nákladov
Kanianka			4 145					42,05
Valaská Belá			2 217					22,49
Zemianske Kostoľany	1 687					17,12
Rudnianska Lehota		   731					  7,42
Šútovce			   428					  4,34
Seč				   390					  3,96
Temeš				   258					  2,62			
Spolu				9 856				          100,00


Tento koeficient sa bude prepočítavať vždy k prvému dňu nasledujúceho mesiaca keď dôjde k vystúpeniu niektorej obce, alebo k pristúpeniu novej obce k tejto zmluve. Inak len keď vzrastie, alebo poklesne počet obyvateľov v niektorej zo zúčastnených obcí na základe štatistického zisťovania počtu obyvateľov za predchádzajúci rok o viac ako 5 %. Zmena koeficientu na základe zmeny počtu obyvateľov sa uskutoční od 01.01. nasledujúceho roku.   

Trvanie zmluvy :
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s platnosťou od 01.01.2012. Jej platnosť je podmienená jej schválením v jednotlivých obciach  na základe uznesení obecných zastupiteľstiev obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy.    

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy :
Tento zmluvný vzťah je dobrovoľný a obce doň môžu vstupovať a vystupovať z neho podľa vlastného uváženia, predovšetkým však pri vzniku a zániku funkčného obdobia spoločného hlavného kontrolóra. Ostatným účastníkom zmluvy sú to povinné písomne oznámiť do 30 dní od vzniku novej skutočnosti.
Starostovia dotknutých obcí budú vzájomne, alebo prostredníctvom spoločného hlavného kontrolóra, koordinovať zasadnutia obecných zastupiteľstiev, resp. obecných rád tak, aby sa ich mohol v zmysle zákona zúčastňovať ich spoločný hlavný kontrolór a nedochádzalo zbytočne k ich vzájomnej kolízii. Spravidla sa uprednostní požiadavka obce s vyšším počtom obyvateľov.
	V prípade kolízie medzi jednotlivými zasadnutiami, ktorá sa nevyrieši podľa bodu 2), bude na zvážení spoločného hlavného kontrolóra, ktorého z nich sa zúčastní (napr. podľa závažnosti ním predkladaných materiálov, závažnosti bodov rokovania zastupiteľstva, podľa toho  ktoré z nich bolo dlhodobo naplánované, atď.) Neúčasť     na inom OcZ  bude považovaná za ospravedlnenú.
	Každá z obcí, ktorej vznikli náklady, ktoré je možné považovať za spoločné náklady zmluvných obcí, môže tieto rozúčtovať na základe vzájomnej dohody starostov, medzi jednotlivých účastníkov zmluvy podľa dohodnutého koeficientu (podľa počtu obyvateľov jednotlivých obcí). Prednostne ich bude uhrádzať a následne ostatným rozúčtovávať obec s najvyšším počtom obyvateľov.
Náklady (okrem miezd, odvodov a ostatných nákladov súvisiacich len s kontrolnou činnosťou spoločného hlavného kontrolóra v jednotlivých obciach)  budú ostatným obciam fakturované štvrťročne, vždy do 20 dní od ukončenia tohto obdobia. Náklady za posledný štvrťrok musia byť ostatným obciam rozúčtované a faktúry na refundáciu doručené dotknutým obciam najneskôr do 20. decembra príslušného rozpočtového roka, najneskôr však do 15.01. nasledujúceho rozpočtového roka.  

Podiel každej obce na majetku získanom spoločnou činnosťou, alebo spoločným vkladom :
Tento podiel sa pri majetku do nadobúdacej ceny 1 700 € stanoví podľa vyššie uvedeného koeficientu. 
Obce na základe tejto zmluvy a podľa vyššie uvedeného koeficientu uhradia na účet obce s najvyšším koeficientom podľa počtu obyvateľov obce za účelom získania spoločného majetku, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie základných pracovných nástrojov spoločného hlavného kontrolóra, a to notbuku s príslušným programovým vybavením a doplnkami, ktoré tvoria klávesnica, myš, USB kľúč na zálohovanie dát, taška na bezpečný prenos notbuku, prenosná tlačiareň a náplň do nej, písacie potreby, kalkulačka a balík kancelárskeho papiera. Verejné obstarávanie na nákup vyššie uvedených potrieb a samotný nákup zabezpečí obec s najvyšším koeficientom prostredníctvom spoločného hlavného kontrolóra.
 
Spôsob odstúpenia od zmluvy a vysporiadania majetkových a finančných záväzkov : 
Odstúpenie od zmluvy sa vykonáva na základe písomného oznámenia ostatným zmluvným stranám, a to bez zbytočného odkladu. Účinnosť toto odstúpenie nadobúda od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení odstúpenia všetkým ostatným zúčastneným stranám.
Vysporiadanie majetkových nárokov v nadobudnutom spoločnom majetku bude riešené samostatným dodatkom tejto zmluvy, a to len v prípade obstarania spoločného majetku          nad hodnotu 1 700 €. 
Ostatné finančné záväzky (napr. náklady na školenia a s tým súvisiace cestovné výdavky, a iné výdavky – nákup odbornej literatúry, atď) vzniknuté v období pred ukončením zmluvy, alebo pred odstúpením od zmluvy, sú zúčastnené obce povinné uhradiť do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy na účet obce, ktorej tieto vznikli. Táto obec je povinná vystaviť odstupujúcej obci faktúru na refundáciu týchto nákladov do 15 dní              od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy.

Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú každý vo výške svojho podielu podľa vyššie uvedeného koeficientu.


V Kanianke dňa 31.12.2011



Za obec Kanianka 					Ing. Ivor Husár – starosta obce





Za obec Valaská Belá					Ing. Miloš Cúcik – starosta obce





Za obec Zemianske Kostoľany			Ing. Helena Kovačova – starostka obce





Za obec Rudnianska Lehota				Ivan Javorček – starosta obce





Za obec Šútovce					Miroslav Rajčo – starosta obce





Za obec Seč						Rudolf Hopko – starosta obce





Za obec Temeš					Oľga Fakanová – starostka obce

