
 

Dodatok č. 3 

k Dohode o vzájomnej spolupráci zo dňa 16.09.2020 v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 28.12.2020 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.06.2021 ( ďalej iba „ Dodatok č. 3“)  
______________________________________________________________________________ 

 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.  Meno: Anna Margicinová, rodená Timková, štátny občan SR 

Bytom: Vaniškovská 198/5, 086 41 Raslavice – Vyšné Raslavice, Slovenská republika 

Nar.:  

R.č.: 

(ďalej len ako „Partner 1“) 

2.  Meno: Janka Fedorková, rodená Eliášová, štátny občan SR 

Bytom: Ku Amfiteátru 520/23, 086 41 Raslavice, Slovenská republika 

Nar.:  

R.č.: 

(ďalej len ako „Partner 2“) 

3.  Meno: Ing. Júlia Hrušovská, rodená Eliášová, štátny občan SR 

Bytom: Ku Amfiteátru 517/19, 086 41 Raslavice, Slovenská republika 

Nar.:  

R.č.: 

(ďalej len ako „Partner 3 “) 

4.  Meno: Ing. Vladimír Timko, rodený Timko, štátny občan SR 

Bytom: Hlavná 2882/23, 080 01 Prešov, Slovenská republika 

Nar.:  

R.č.: 

(ďalej len ako „Partner 4“) 

5.  Meno: Ing. Peter Timko, rodený Timko, štátny občan ČR 

Bytom: Dělená 969/20, Praha 5 - Řeporyje, 155 00 

Nar.:  

R.č.: 

(ďalej len ako „Partner 5“) 

(Partner 1. až 5. spoločne ďalej len ako „Partneri “)  

a 

1. Názov:  Obec Raslavice 

Sídlo OÚ:  Hlavná 154/30,086 41 Raslavice, Slovenské republika 

IČO:  00 322 521 

Číslo účtu vo formáte IBAN: SK59 0200 0000 0000 0192 1522 



 

(ďalej len ako „Obec Raslavice“) 

 

(Partneri a Obec Raslavice ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo ako 

„Zmluvná strana“) 

 

sa dohodli na znení Dodatku č. 3 nasledovne : 

 

 

I. Účel uzavretia dodatku 

 

1. Účelom uzavretia dodatku je objektívna potreba  prepracovania  projektovej 

dokumentácie  na inžinierske siete (vodovod a plyn)  , čo je podmienené uzatvorením 

zmluvy o vecnom bremene s vlastníkom  pozemku - Slovenským pozemkovým fondom. 

Procesy podľa prvej vety si vyžadujú časovo náročnejšie postupy, ktoré ovplyvnia termín 

ukončenia zhotovenia Diela.  

 

II. Predmet a rozsah   

 

1. V Článku II. PREAMBULA  sa do bodu 2. dopĺňa písm. c) , ktoré znie takto :  

 

„ c ) Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 29.102021 bola uznesením 

Obecného zastupiteľstva obce Raslavice č. 69/2021 schválená zmena uznesenia Obecného 

zastupiteľstva obce Raslavice č. 68/2019 zo dňa 06.09.2019,v znení uznesenia Obecného 

zastupiteľstva obce Raslavice č. 41/2021 zo dňa 24.06.2021,  ktorým sa  termín 

ukončenia vybudovania miestnej komunikácie a inžinierskych sietí podľa čl. III. 

Dohody dohodol na  30.06.2022.  

 

2. V Článku III. PREDMET DOHODY  bod 3. znie takto :  

„Obec Raslavice sa zaväzuje riadne zrealizovať a dokončiť výstavbu Diela najneskôr do 

30.06.2022 rozsahu a za podmienok vzájomne dojednaných v tejto Dohode. „  

 

3. V Článku III. PREDMET DOHODY  bod 5. znie takto 

" Obec Raslavice a Partneri sa dohodli , že financovanie realizácie Diela bude financované 

priebežne počas doby vykonávania prác. Zúčtovanie platieb za vykonané práce sa 

uskutoční raz ročne , najneskôr do 15.12. príslušného roka. Obec Raslavice doručí 

Partnerom faktúry za vykonané práce vrátane položkovitého výkazu preukázateľne 

investovaných nákladov do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bude ukončená 

ucelená časť Diela.  V rámci vyúčtovania účastníci  Dohody odsúhlasia predloženú 

fakturáciu so zohľadnením realizácie prác, ku ktorým sa vzťahuje. Povinnosť dodržania 

pomeru financovania projektu 50:50 z celkových preukázateľných , účelne a efektívne 

vynaložených nákladov ostáva zachovaná až do doby vykonania záverečného zúčtovania.  

Zmluvné strany sú povinné na základe celkových preukázateľných nákladov vysporiadať 

a uhradiť voči sebe pohľadávky a záväzky do 15 dní od ukončenia Diela vykonaním 

písomného záverečného zúčtovania. Momentom ukončenia Diela sa rozumie dátum 

právoplatnosti kolaudácie. Účastníci Dohody berú na vedomie, že akékoľvek náklady na 

realizáciu Diela, ktoré by mali prevýšiť celkovú sumu 100.000,- EUR podliehajú 

predchádzajúcemu písomnému súhlasu Partnerov a obce Raslavice prijatím uznesenia 

obecného zastupiteľstva.  



Za predpokladu riadneho a včasného dokončenia Diela Obcou Raslavice podľa tejto 

Dohody sú Partneri ochotní po predložení a vzájomnom odsúhlasení rozpočtu podieľať sa 

na spolufinancovaní ďalších častí Diela, a to výlučne len priekopy, dažďovej kanalizácie, 

verejné osvetlenie a realizácie chodníka. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa vyššie 

uvedené spolufinancovanie v žiadnom prípade netýka a nebude zahŕňať realizáciu 

asfaltového koberca. "  

 

 

III. Záverečné ustanovenia  

 

1. Znenie Dodatku č. 3 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Raslavice 

č. 69/2021 zo dňa 29.10.2021 a  tvorí prílohu č. 1 k Dodatku č. 3.  

2. Dodatkom č. 3 nedotknuté články Dohody o vzájomnej spolupráci ostávajú nezmenené. 

3. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť prvým dňom po dni 

jeho zverejnenia na webovom sídle obce Raslavice .  

 

 

V Raslaviciach dňa,                V Raslaviciach dňa, 

 

PARTNERI                                   OBEC RASLAVICE 

 

 

Anna Margicinová .........................................        

 

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

Janka Fedorková ............................................                       Marek Rakoš – starosta obce 

 

 

Ing. Júlia Hrušovská ...................................... 

 

 

Ing. Vladimír Timko ...................................... 

 

 

Ing. Peter Timko ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Raslavice č. 69/2021  zo dňa 29.10.2021 

o zmene uznesenia č. 68/2019 zo dňa 06.09.2019 v znení uznesenia č. 41/2021 zo dňa 

24.6.2021 

 

 

Uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach  

 

A) Mení  

 

uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Raslavice č. 68/2019 zo dňa 06.09.2019,v znení 

uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Raslavice č. 41/2021 zo dňa 24.06.2021 – v časti 

termínu ukončenia - takto :  

„ Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach súhlasí so spolufinancovaním rodiny Timkovej na 

vybudovanie 400 m miestnej komunikácie bez asfaltového povrchu a 300 m inžinierskych sietí 

( voda, plyn, kanalizácia ) v lokalite Široké v k. ú. Nižné Raslavice vo výške 50 % 

preukázateľných nákladov za podmienok :  

- financovanie na základe písomnej výzvy obce Raslavice – splatnosť 14 dní  

- termín ukončenia vybudovania miestnej komunikácie a inžinierskych sietí  podľa 

článku III. Dohody je  30.06.2022 

 

 

B) Schvaľuje 

Dodatok č. 3 k Dohode o vzájomnej spolupráci zo dňa 16.09.2020 v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 28.12.2020 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 28.06.2021 tak, ako je uvedený v prílohe 

tohto uznesenia  

 

 

 

Príloha :  znenie Dodatku č. 3 

 

 

Príloha  k uzneseniu č. 69/2021zo dňa 29.10.2021 

 

 

 


