Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu
uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
Zmluvné strany:
Mesto Sabinov
So sídlom: Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
IČO: 00327735
Konajúce: Ing. Michalom Repaským, primátor mesta

Obec Bodovce
So sídlom: Bodovce 55, 082 66
IČO: 00690422
Konajúca: Františkom Juskom, starostom obce
Obec Červená voda
So sídlom: Červená Voda 28, 083 01
IČO: 00326909
Konajúca: Pavlom Džačovským, starostom obce
Obec Daletice
So sídlom: Daletice 35, 082 63
IČO: 00690546
Konajúca: Danielom Ščavnickým, starostom obce
Obec Drienica
So sídlom: Drienica 168, 083 01
IČO: 00326968
Konajúca: Ing. Igorom Birčákom, starostom obce
Obec Hubošovce
So sídlom: Hubošovce 136, 082 66
IČO: 00327107
Konajúca: Katarínou Škvarlovou, starostkou obce
Obec Jakubovany
So sídlom: Jakubovany 24, 083 01
IČO: 00327182
Konajúca: Martinom Kollárom, starostom obce
Obec Jarovnice
So sídlom: Jarovnice 223, 082 63
IČO: 00327212
Konajúca: Bc. Floriánom Giňom, starostom obce
Obec Ľutina
So sídlom: Ľutina 96, 082 57
IČO: 00327425
Konajúca: Vladimírom Lelovským, starostom obce
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Obec Ostrovany
So sídlom: Ostrovany, Hlavná 60, 082 22
IČO: 00690554
Konajúca: Mgr. Rastislavom Popušom, starostom obce
Obec Ratvaj
So sídlom: Ratvaj 33, 082 66
IČO: 00327671
Konajúca: Mgr. Monikou Junekovou, starostom obce
Obec Ražňany
So sídlom: Ražňany 235, 082 61
IČO: 00327689
Konajúca: Radovanom Rokošným, starostom obce
Obec Renčišov
So sídlom: Renčišov 11, 082 63
IČO: 00327697
Konajúca: Miroslavom Paločkom, starostom obce
Obec Šarišské Michaľany
So sídlom: Kpt. Nálepku 18, 082 22
IČO: 00327808
Konajúca: Mgr. Jozefom Mačom, starostom obce
Obec Šarišské Sokolovce
So sídlom: Šarišské Sokolovce 17, 082 66
IČO: 00327816
Konajúca: Ing. Antonom Durkáčom, starostom obce
Obec Uzovce
So sídlom: Uzovce 136, 082 66
IČO: 00327921
Konajúca: Jaroslavom Golodžejom, starostom obce
Obec Uzovské Pekľany
So sídlom: Uzovské Pekľany 68, 082 63
IČO: 00327930
Konajúca: Marekom Gruškom, starostom obce
Obec Uzovský Šalgov
So sídlom: Uzovský Šalgov 138, 082 61
IČO: 00327948
Konajúca: Ing. Jozefom Mervom, starostom obce
(ďalej v Zmluve aj ako „zmluvné strany“ alebo „ účastníci zmluvy“)
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Článok I.
Preambula
Vzhľadom na skutočnosť, že obce nachádzajúce sa v okrese Sabinov spolu s Mestom Sabinov spoločne
uzatvorili Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, predmetom ktorej bolo zriadenie spoločného
obecného úradu so sídlom v meste Sabinov, zmluvné strany majú záujem nahradiť pôvodný zmluvný
vzťah novým zmluvným vzťahom, ktorým sa majú precizovať vzájomné práva a povinnosti zmluvných
strán, a za tým účelom zabezpečiť kvalitný, účelný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy
na úseku starostlivosti o životné prostredie, na úseku vodnej správy, na úseku ochrany ovzdušia, na
úseku ochrany prírody a krajiny, na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bývania, na
úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany v súlade
s ustanovením § 20a ods. 2 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uzatvárajú zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu v tomto znení:
Článok II.
Predmet zmluvy
V záujme kvalitného, účelného a efektívneho plnenia prenesených úloh štátnej správy na úseku
pozemných komunikácií, územného plánovania a stavebného poriadku, ochrany prírody a krajiny
a vodnej správy zverených do pôsobnosti obcí, sa účastníci v súlade s ustanoveniami § 20a zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dohodli na zriadení spoločného
obecného úradu (ďalej len „spoločný obecný úrad alebo SOU“), ktorého úlohou bude v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy zabezpečovať pre jednotlivé zmluvné
strany kompetencie vyplývajúce z vyššie uvedeného rozsahu prenesených úloh štátnej správy.
Článok III.
Základné ustanovenia
1)

Sídlom spoločného obecného úradu je Mesto Sabinov, korešpondenčná adresa spoločného
obecného úradu je: Mesto Sabinov, Spoločný obecný úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov.

2)

Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného obecného úradu je
primátor Mesta Sabinov.

3)

Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov spoločného obecného úradu
je primátor Mesta Sabinov.

4)

Vo veciach administratívnoprávnych je správnym orgánom príslušná obec, resp. mesto, ktorej sa
týka individuálny typ správneho konania.

5)

Činnosť spoločného obecného úradu riadi príslušný vedúci zamestnanec, ktorému takéto
postavenie vyplýva z aktuálne platného organizačného a pracovného poriadku Mestského úradu
v Sabinove. Tento príslušný vedúci zamestnanec za svoju činnosť zodpovedá prednostovi
Mestského úradu Sabinov.

6)

Pracovné zaradenie zamestnancov spoločného obecného úradu sa riadi organizačným a
pracovným poriadkom Mestského úradu v Sabinove.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Mesto Sabinov sa zaväzuje vytvoriť pracovisko na zabezpečovanie pôsobnosti spoločného
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obecného úradu v rozsahu predpokladanom predmetom tejto zmluvy, upravenom v článku II tejto
zmluvy a zabezpečiť jeho prevádzku a kontrolu jeho činnosti.
2.

Zmluvné strany sa zaväzujú včas a v dohodnutej výške poskytovať príslušný objem finančných
prostriedkov na účet mesta Sabinov a poskytovať mestu potrebnú súčinnosť pri zabezpečovaní
úloh vyplývajúcich z pôsobnosti spoločného obecného úradu v rozsahu predpokladanom
predmetom tejto zmluvy.

3.

Spoločný obecný úrad pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku pozemných komunikácií
vykonáva činnosti cestného správneho orgánu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne
komunikácie a účelové komunikácie podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon).

4.

SOU pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného
poriadku vykonáva najmä činnosti stavebného úradu obce a štátneho stavebného dohľadu podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon").

5.

SOU pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny vykonáva
činnosti podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny") a to najmä:
 vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,
 ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom)
pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,
 prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia
alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
 zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby.

6.

SOU pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku vodnej správy vykonáva činnosti podľa
príslušných ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon").

7.

SOU na úseku informačného systému geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností
vykonáva činnosti podľa príslušných ustanovení zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Čl. V.
Organizácia a financovanie

1.

Činnosti spoločného obecného úradu citované v Čl. IV. tejto zmluvy zabezpečuje organizačný útvar
Mestského úradu mesta Sabinov, tak ako je to definované organizačným poriadkom mestského
úradu.

2.

Na činnosť spoločného obecného úradu v zmysle Čl. IV sa ustanovuje pracovný úväzok v počte 5
(slovom „päť“) pracovníkov.

3.

Žiadosti stavebníkov zmluvných strán sa podávajú na obecnom úrade podľa miesta stavby.
Spoločný obecný úrad eviduje prijaté a odoslané písomnosti podľa jednotlivých účastníkov tejto
zmluvy. Starosta príslušnej obce je povinný bezodkladne doručiť ním prevzaté písomnosti na
vybavovanie spoločnému obecnému úradu osobne alebo poštou, a to formou riadneho evidenčného
podania na všeobecnú podateľňu mestského úradu Sabinov. Príslušný starosta obce berie na
vedomie skutočnosť, že konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo príslušnému
správnemu orgánu vo veci rozhodnúť, a teda ním prípadné oneskorené doručenie na všeobecnú
podateľňu mestského úradu Sabinov môže výrazným spôsobom ohroziť dodržanie zákonných lehôt
na vybavenie príslušnej veci. Písomnosti týkajúce sa predmetu činnosti podľa tejto zmluvy
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doručené žiadateľom priamo na adresu spoločného obecného úradu, spoločný obecný úrad
neodmietne. Komunikácia spoločného obecného úradu a účastníkov zmluvy bude zabezpečovaná
osobne, telefonicky, elektronickou poštou a písomnou poštou.
4.

Činnosť spoločného obecného úradu bude financovaná:
a) z finančných prostriedkov poskytnutých účastníkom tejto zmluvy zo štátneho rozpočtu SR
na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií
v zmysle cestného zákona, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle
stavebného zákona, na úseku ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona o ochrane prírody a
krajiny a na úseku vodnej správy v zmysle vodného zákona;
b)

z finančných prostriedkov z vlastných zdrojov účastníkov určených ich rozpočtami na
činnosť zabezpečovania pôsobnosti spoločného obecného úradu v rozsahu predpokladanom
predmetom tejto zmluvy, upravenom v článku II tejto zmluvy.

5.

Vo veci financovania spoločného obecného úradu spôsobom podľa odseku 4) písm. b) tohto
článku sa účastníci dohodli, že výška príspevku z vlastných zdrojov sa pre jednotlivých
účastníkov vypočíta podľa počtu obyvateľov vykázaného jednotlivými účastníkmi k poslednému
kalendárnemu dňu roka 2019. Počet obyvateľov bude upravovaný podľa skutočného stavu každé 4
roky, t. j. ďalšia úprava počtu obyvateľov bude k 31.12.2023. Zmluvné strany nahlásia na sídlo
spoločného obecného úradu počet obyvateľov najneskôr do 15. januára nasledujúceho roka, v
ktorom táto povinnosť vznikla.

6.

Výška požadovaného príspevku obce ako účastníka zmluvy pre každý kalendárny rok sa vypočíta
podľa nasledovného vzorca
potrebná výška
financovania
Výška príspevku = ---------------------------- x počet obyvateľov príslušného účastníka
počet obyvateľov
všetkých účastníkov
čiastka „potrebnej výšky financovania“ zodpovedá hodnote celkových výdavkov potrebných na
zabezpečenie činnosti spoločného obecného úradu v predchádzajúcom roku po odpočítaní
finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Sumu celkových výdavkov
predstavujú bežné výdavky na činnosť Spoločného obecného úradu a to najmä:
a) nájom nebytových priestorov Spoločného obecného úradu a úhrady za služby spojené v
súvislosti s nájmom (teplo, vodné, stočné, zrážková voda, elektrická energie, komunálny
odpad, upratovacie služby),
b) mzdy, odvody a stravné, cestovné náklady a iné nároky zamestnancov podľa Zákonníka práce,
c) drobné výdavky spojené s činnosťou Spoločného obecného úradu (kancelárske potreby,
poštovné, cestovné, školenia, telekomunikačné poplatky a pod.)

7.

Výška požadovaného mimoriadneho príspevku z vlastných zdrojov pre rok 2021 pre jednotlivých
účastníkov sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
potrebná výška
financovania
Výška príspevku = ---------------------------- x počet obyvateľov príslušného účastníka
počet obyvateľov
všetkých účastníkov
čiastka „potrebnej výšky financovania“ zodpovedá hodnote 10.000,- € a bude použitá na úpravu –
rozšírenie priestorov spoločného obecného úradu a potrebného interiérového vybavenia. Počet
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obyvateľov všetkých účastníkov zodpovedá hodnote súčtu počtu obyvateľov vykázaného
jednotlivými účastníkmi zmluvy k poslednému kalendárnemu dňu roka 2019.
Z vyššie uvedenej hodnoty 10.000,- € („potrebnej výšky financovania“) bude suma 3.600,- €
predstavovať refundáciu výdavkov za úpravu – rozšírenie priestorov pre zamestnancov spoločného
obecného úradu za rok 2020.
8.

Finančnú čiastku vypočítanú podľa predchádzajúceho odseku 6 a 7 sú zmluvné strany povinné
poukazovať na osobitný účet mesta Sabinov (účet SOU) č.: IBAN SK77 0200 0000 0016 9620
2253 vedenom vo Všeobecnej úverovej banke a. s. (ďalej ako „osobitný účet“). nasledovne:
 50 % z ročného príspevku najneskôr k 30.06. kalendárneho roka
 40 % z ročného príspevku najneskôr k 15.12. kalendárneho roka
 10 % z ročného príspevku najneskôr k 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka.
Pri úhrade finančnej čiastky vypočítanej podľa odseku 6 použijú zmluvné strany ako variabilný
symbol IČO obce a ako špecifický symbol - rok, za ktorý poukazujú finančné prostriedky. Pri
úhrade finančnej čiastky vypočítanej podľa odseku 7 použijú zmluvné strany ako variabilný symbol
IČO obce a ako špecifický symbol – 1111, za ktorý poukazujú finančné prostriedky.

9. Účastníci zmluvy sa dohodli, že výška mimoriadneho príspevku pre činnosť spoločného obecného
úradu pre kalendárny bude odsúhlasená nadpolovičnou väčšinou všetkých účastníkov, pričom jeho
hodnota nepresiahne 5.000,- € na kalendárny rok.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že finančné prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej
správy v zmysle ustanovenia bodu 4 písm. a) tohto článku budú obce (jednotliví účastníci tejto
zmluvy) zasielať priamo na osobitný účet Spoločného obecného úradu v termíne najneskôr do 14
dní od poukázania príslušným orgánu štátnej správy.
11. Hnuteľný majetok, ktorý spoločnou činnosťou podľa tejto zmluvy nadobudnú účastníci, sa
momentom jeho nadobudnutia stáva spoločným majetkom vo vlastníctve účastníkov, pričom
spoluvlastnícky podiel jednotlivých účastníkov na takto nadobudnutom majetku je daný podielom,
akým sú jednotliví účastníci povinní podieľať sa na jeho získaní.
12. Na získaní spoločného hnuteľného majetku je každý z účastníkov povinný podieľať sa finančným
príspevkom vo výške stanovenej spôsobom podľa bodu 7 tohto článku.
13. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu zo strany niektorého z účastníkov nevzniká
odstupujúcemu účastníkovi nárok na finančné vyrovnanie.
14. Účastníci zmluvy sa dohodli, že za záväzky spoločného obecného úradu voči tretím osobám
zodpovedajú účastníci spoločne a nerozdielne. Tým nie je dotknuté ich právo na náhradu škody,
ktorá im v tejto súvislosti vznikne porušením povinností niektorého z účastníkov.
Článok VI.
Trvanie zmluvy a spôsob ukončenia zmluvného vzťahu
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu sa uzatvára na dobu
neurčitú.

2.

Mesto Sabinov si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu voči tej zmluvnej strane, ktorá si riadne
nesplnila svoje finančné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. Výpovedná doba je 3 mesiace a
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
Výpoveď potvrdzuje svojím rozhodnutím Mestské zastupiteľstvo v Sabinove.

3.

Každá zmluvná strana okrem Mesta Sabinov je oprávnená vypovedať zmluvu bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť dňom 1.11. príslušného kalendárneho roku,
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pričom zmluvná strana je povinná výpoveď doručiť najneskôr ku dňu 31.10. príslušného
kalendárneho roku. V prípade, ak zmluvná strana doručí výpoveď po 31.10. príslušného roka,
výpovedná doba uplynie až 31.12. nasledujúceho kalendárneho roka. Výpoveď potvrdzuje svojím
rozhodnutím obecné zastupiteľstvo obce ako zmluvnej strany.
4.

V čase plynutia výpovednej lehoty sú účastníci zmluvy povinní vykonávať všetky úkony a činnosti
podľa tejto zmluvy, ktoré nepripúšťajú odklad, a to predovšetkým s ohľadom na plynutie lehôt
podľa platných právnych predpisov.
Článok VII.
Osobitné ustanovenia

1.

S predchádzajúcim súhlasom mestského, prípadne obecných zastupiteľstiev nadpolovičnej väčšiny
všetkých účastníkov, môže k tejto zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pristúpiť ďalšia
obec alebo mesto. Pristúpenie nového účastníka je okrem predchádzajúceho súhlasu stanoveného
počtu zastupiteľstiev jednotlivých účastníkov podmienené vyslovením predchádzajúceho súhlasu
s pristúpením k tejto zmluve zastupiteľstvom pristupujúceho. Pristúpenie nového účastníka okrem
predchádzajúcich súhlasov príslušných zastupiteľstiev je ďalej podmienené písomným vyhlásením
pristupujúceho, že ako pristupujúci účastník pristupuje k tejto zmluve o zriadení spoločného
obecného úradu a súhlasí so všetkými zmluvnými podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.

2.

Pracovníci spoločného obecného úradu budú poskytovať konzultácie pre občanov obcí spoločného
obecného úradu v stránkové dni v rozsahu svojich pôsobností a pre starostov v dohodnutom termíne
podľa potreby a rozsahu svojich pôsobností.

3.

Pracovníci spoločného obecného úradu v rámci výkonu činností na úseku informačného systému
geodézie, kartografie a katastra budú zodpovední za prípravu podkladov na zápis skolaudovanej
stavby do informačného systému pre obec v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

4.

Účastníci zmluvy sa dohodli na vytvorení poradného orgánu pre SOU – Rady starostov. Radu
starostov tvoria starostovia piatich obcí a primátor resp. poverený zástupca mesta Sabinov. Radu
starostov si volia účastníci zmluvy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých účastníkov zmluvy.
Článok VIII.
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy

1.

Každý účastník zmluvy má najmä právo:
a) využívať Spoločný obecný úrad na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy v
rozsahu a pôsobnosti podľa čl. I. tejto zmluvy,
b) na informácie o činnosti Spoločného obecného úradu a jeho hospodárení,
c) predkladať návrhy na zmeny a doplnky zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu,
d) iniciovať stretnutie účastníkov zmluvy za účelom riešenia podstatných záležitostí tejto zmluvy
alebo činnosti Spoločného obecného úradu.

2.

Každý účastník zmluvy má najmä povinnosť:
a) dodržiavať dohodnuté podmienky o zriadení Spoločného obecného úradu,
b) podieľať sa na nákladoch Spoločného obecného úradu vo výške a spôsobom dohodnutým v
zmluve,
c) spolupracovať so Spoločným obecným úradom, poskytovať mu súčinnosť pri plnení jeho
povinností,
d) dodávať podklady potrebné pre prípravu rozhodovacej činnosti.
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3.

Účastníci zmluvy sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo viesť k prieťahom pri plnení
predmetu zmluvy. Účastníci zmluvy sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom
súčinnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy.

Článok IX
Osobitná zodpovednosť za škodu
1.
2.
3.

Rozhodnutia vydávané podľa tejto zmluvy v zmysle stavebného zákona pripravuje zákonným
postupom Spoločný obecný úrad.
Rozhodnutia podľa čl. IV tejto zmluvy podpisujú jednotliví starostovia obcí ako účastníkov zmluvy
v rozsahu svojej územnej pôsobnosti.
Na prípady osobitnej zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo
nesprávnym úradným postupom sa primerane vzťahujú ustanovenia všeobecne záväzných platných
právnych predpisov.
Článok X.
Záverečné ustanovenia

1.

Pokiaľ v jednotlivých ustanoveniach tejto zmluvy nie je uvedené inak, riadia sa medzi Mestom
Sabinov a ostatnými účastníkmi, ako aj medzi ostatnými účastníkmi navzájom záväzkovo právne
vzťahy, ako aj ostatné právne vzťahy s týmito vzťahmi súvisiace, príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Ostatné právne vzťahy medzi účastníkmi týkajúce sa spoločného
obecného úradu sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

2.

Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, je na jej zmenu potrebný súhlas všetkých účastníkov.

3.

Za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku možno túto zmluvu meniť výlučne formou
písomného dodatku podpísaného všetkými účastníkmi, inak je neplatná.

4.

Zmluvné strany sa dohodli na zrušení pôvodnej Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu,
uzatvorenej medzi jednotlivými zmluvnými stranami v rozpätí od 8.10.2010 až 12.5.2011.

5.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi pri dodržaní podmienky
jej predchádzajúceho schválenia príslušnými mestskými, prípadne obecnými zastupiteľstvami.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobudne účinnosť dňom 01.01.2022 pri včasnom
dodržaní postupov, ktoré vyplývajú zmluvným stranám ako povinným osobám podľa §5a, ods. 5)
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a § 47 a) Občianskeho
zákonníka.

6.

Zmluva sa vyhotovuje celkom v 36 ks rovnopisov, z ktorých každý má platnosť originálu a každý
účastník obdrží po 2 ks jeho vyhotovení.

V Sabinove dňa 16.12.2021

8

1. Mesto Sabinov

.................................................
Ing. Michal Repaský, primátor

2. Obec Bodovce

.................................................
František Jusko, starosta

3. Obec Červená Voda

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

Pavol Džačovský, starosta

4. Obec Daletice

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

Daniel Ščavnický, starosta

5. Obec Drienica

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

Ing. Igor Birčák, starosta

6. Obec Hubošovce

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

Katarína Škvarlová, starostka

7. Obec Jakubovany

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

Martin Kollár, starosta

8. Obec Jarovnice

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

Bc. Florián Giňa, starosta

9. Obec Ľutina

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

Vladimír Lelovský, starosta

10. Obec Ostrovany

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

Mgr. Rastislav Popuša, starosta
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11. Obec Ratvaj

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

Mgr. Monika Juneková, starostka

12. Obec Ražňany

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

Radovan Rokošný, starosta

13. Obec Renčišov

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

Miroslav Paločko, starosta

14. Obec Šarišské Michaľany

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

Mgr. Jozef Mačo, starosta

15. Obec Šarišské Sokolovce

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

Ing. Anton Durkáč, starosta

16. Obec Uzovce

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

Jaroslav Golodžej, starosta

17. Obec Uzovské Pekľany

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

Marek Gruška, starosta

18. Obec Uzovský Šalgov

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

Ing. Jozef Merva, starosta
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