
ZIMLUvA
o likvidácii miezd a platov pre starostov obcí, ich zástupcov a pracovníkov

obecných úradov na rok 2019

Účastníci anluuy:

1. Obec Liptovská Lúžna,
zastupenáIng. Albínom Hus arč íko m, starostomobce
ICO:00315397
DIČ:2020589593
Bankové spoj enie : Prima banka, a. s., Ružomberok, č.účtu: 83 00 1 83 00 1 /5600

2. Obec Martinče§
zastupená Jurajom B o b e k o mo starostom obce
ICO:00315630 -:-.-i*.--
DIČ: 2020589703 
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Podl'a tejto zmluvy sa Obec LiPovská Ltžna zaviizlýe svojím pracoviskgm"P*AM zab é7peěiť
likvidáciu mzdových náležitostí starostovi obce, jeho zástupcovi a ostatým;prŮovnikom
obce Martinček v termínoch azapodmienok stanovených touto zmluvou.

il.

Obec Martinček zašle v termíne do 10. dňa v mesiaci všetky podklady na spracovanie miezd
za predchádzajúci mesiac Obci Liptovská Lúžra.
Obec LiPtovská Lúžna do 15. dňa vmesiaci zabezpeči spracovanie miezd aplatov za
Predchádzajúci mesiac. Mzdové výstupy odošle Obci Martinček v elekronicŘej alebo
PÍsomnej podobe. Obec Martinček si Ýplaty miezd aodvodov azaslanie poistnlých,
daňových a štatistických rlýkazov zabezpeěí sama.
Oznamovaciu povirrnosť - ohlasovanie a prihlasovanie si Obec Martinčekzabezpečuje sama.

nI.

Obec Martiněek za spracovanie miezd zaplatiObci Lipovská Lúžna odmenu vo qýške 830 €
za kaŽdóho pracovníka mesačne. (Schválené Uznesením Obecného zastupitelrstva
v Liptovskej Lrúžnej é.2002103 zo dňa 28.03.2002).

Iv.
Obec Liptovská Lúžna je pri spracovaní miezd povinná dodržíavať platré právne predpisy.
Od pokynov Obce LiPovská Litžna sa móže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutnév záljme
obce a ak nemóže věas dostať na úkon súhlas.



v.

Pdpadné zíneny zmluvy je možné dojednávať písomne, formou dodatku k tejto zmluve.

YI.

ZmluvasauzaŤtárana obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 V tomto období možno zmluvu
vypovedať vjednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota zaěína plynúť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po doručení rn_ýpovede.

vII.

Účinnosť tato zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podl'a § 5a zákona
é.21112000 Z.z. o slobodnom pdstupe k informáciám v zneni neskorších predpisov.

V Liptovskej Lúžnej dňa 30.12.2018

á-_.*rZ
Ing.Albín Husarčík

starosta Obce Liptovská Lúňna
Juraj Bobek

starosta obce Martinček
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