
ZMLUVA  
o refundácii mzdových nákladov 

uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)  v znení 
neskorších predpisov 

 
1. Zmluvné strany 

 
OBEC  MIKLUŠOVCE 
Miklušovce 61, 082 44 Miklušovce  
Zastúpená: Mgr. Mária Čuchtová – starostka obce 
IČO: 00327468 
DIČ: 2020543250 
Banka: Prima banka Slovensko a.s. 
Účet IBAN: SK53 5600 0000 0088 6064 3002 
ďalej ako „poskytovateľ“ 
    a 
OBEC  KLENOV 
Klenov 140, 082 44 Klenov 
Zastúpená: Kamila Bogdaňová – starostka obce 
IČO: 00327255 
DIČ: 2021392065 
Banka: Prima banka Slovensko a.s. 
Účet IBAN: SK30 5600 0000 0088 3244 6001 
ďalej ako „príjemca“ 

 
2. Predmet zmluvy 

Obec Miklušovce  je zamestnávateľom zamestnanca – Bc. Ivana Kollárová, ktorý je  funkčne 

zaradený ako samostatne odborný referent.  

Predmetom tejto zmluvy je refundácia mzdových nákladov, ktoré vznikajú poskytovateľovi za 

vykonávanie nasledovných služieb najmä: 

1. vedenie účtovníctva  

2. vedenie personálno-mzdovej agendy   

3. vedenie evidencie majetku 

4. overovanie podpisov a listín 

5. spracovávanie štatistických výkazov    
 

3. Výška refundácie 

Zmluvné strany sa dohodli na výške refundovaných nákladov vo výške 283,- €/ kalendárny 

mesiac. V priebehu roka môže príjemca poskytnúť referentke mimoriadnu odmenu, ktorú 

vopred písomne oznámi poskytovateľovi (najneskôr 5 dní pred koncom bežného mesiaca). 

4. Splatnosť a spôsob refundácie 

Suma, ktorá predstavuje výšku refundovaných nákladov v zmysle bodu 3 tejto zmluvy bude 

uhrádzaná mesačne na účet poskytovateľa a to na základe poskytovateľom vystavenej faktúry.  



  

5. Záverečné ustanovenia  

 

1. Zmluva je uzatvorená na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2026. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

3. V prípade, ak by došlo k úprave rozsahu činností podľa tejto zmluvy, bude dodatkom 

upravená aj výška refundácie. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom exemplári. 

5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú tvoriť 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

 

V Miklušovciach, dňa 18.10.2022    V Klenove, dňa 18.10.2022 

 

 

 

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

Obec Miklušovce                Obec Klenov 


