
Dohoda  o  finančnom vysporiadaní 

uzavretá podľa § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

medzi účastníkmi:

Obec Slanská Huta
so sídlom Slanská Huta 68, 044 17 Slanec
IČO: 00691330
DIČ: 2021261418
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK98 5600 0000 0004 3660 9001
v zastúpení starostkou Martinou Urbanovou
(ďalej ako „Obec Slanská Huta“)

a

Daniel Stančik
bytom Slanská Huta 80, 044 17 Slanec
bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej ako „bývalý starosta“)

Čl. I.

1.) V súvislosti s výsledkom Volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 bola 
za starostku obce Slanská Huta zvolená Martina Urbanová. 
Bývalému starostovi vznikol týmto v zmysle§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 
nárok na odstupné a taktiež mzda za 12/2018 spolu vo výške 6.217,09 €(netto).

2.) V zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Slanská Huta č. 2/2019 zo dňa 08.01.2019 
má bývalý starosta nárok na finančné vysporiadanie za nevyčerpanú dovolenku spolu 
v počte  19,5 dňa.

 
Čl. II.

1.) Zohľadňujúc finančnú situáciu obce sa účastníci dohody dohodli na nasledovnom postupe 
a splátkovom  kalendári podľa Čl. II. ods. 3 dohody.

2.) Obec Slanská Huta uhradí bývalému starostovi svoje záväzky uvedené v Čl. I. dohody podľa 
splátkového kalendára uvedeného v Čl. II ods. 3, a to vždy k 12. dňu príslušného kalendárneho 
mesiaca počnúc mesiacom január 2019 až do jeho úplného splatenia na účet bývalého starostu 
uvedeného v záhlaví tejto dohody. Ak 12. deň príslušného kalendárneho mesiaca pripadne
na deň počas víkendu, resp. sviatku, za deň splatnosti sa počíta posledný pracovný deň pred 
riadnym dňom splatnosti. Za deň splatnosti sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov 
na účet bývalého starostu uvedeného v záhlaví dohody. 

3.) Splátkový kalendár finančného vysporiadania: 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2213475&f=3


- 1. splátka: 11.01.2019 - 1/3 finančných prostriedkov podľa Čl. I ods. 1- suma vo výške 2.072,36€
- 2. splátka: 12.02.2019 - 1/3 finančných prostriedkov podľa Čl. I ods. 1- suma vo výške 2.072,36€
- 3. splátka: 12.03.2019 - 1/3 finančných prostriedkov podľa Čl. I ods. 1- suma vo výške 2.072,37€
      a finančné prostriedky podľa Čl. I. ods. 2.

4.) Účastníci dohody sa zároveň dohodli, že v prípade, ak Obec Slanská Huta neuhradí čo i len 
jednu splátku v lehote splatnosti podľa dohodnutého splátkového kalendára, Obec Slanská Huta  
týmto stráca výhodu vyrovnania záväzku formou dohodnutých splátok, celá výška neuhradených 
finančných prostriedkov sa stáva splatnou a Obec Slanská Huta je povinná ju uhradiť bývalému 
starostovi do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti nezaplatenej splátky.  

Čl. III.

1.) Táto dohoda sa uzatvára na dobu úplného finančného vyrovnania účastníkov dohody.

2.) Dohodu možno meniť len písomnými dodatkami, ktoré podpíšu obidvaja účastníci dohody.

3.) Dohoda sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre oboch účastníkov 
dohody.

4.) Dohoda nadobúda  platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody, účinnosť nadobúda deň 
po zverejnení dohody na webovom sídle Obce Slanská Huta.

5.) Účastníci túto dohodu uzatvárajú slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
          

V Slanskej Hute, dňa 09.01.2019

   ....................................................... .........................................................
              Obec Slanská Huta      Daniel Stančik

       starostka obce
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