
ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU 

NA  PRENESENÝ VÝKON  ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

 

Uzavretá  v zmysle ust. § 20a)  zákona číslo  369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, 

o obecnom zriadení v spojení s ust.  zákona číslo  416/2001 Z.z.  v znení neskorších predpisov 

o prechode niektorých pôsobností  z orgánov štátnej správy  na obce  a vyššie  územné celky 

 

Účastníci: 
 

1. Obec Strekov  

Blatná ulica 1036 

941 37  Strekov 
IČO:  00309273 

DIČ:  2021060591 

číslo účtu: SK84 0200 0000 0001 7102 1172 

     zastúpená  starostom  obce Jánom Téglásom 

2. Obec Rúbaň  

Rúbaň 27 

941 36  Rúbaň 
IČO: 00309231 

DIČ:  2021060580 

číslo účtu:  SK20 5600 0000 0038 5906 8001 

zastúpená starostkou obce  Ing. Štépánkou Zacharovou 
              

Predmet 

1. Predmetom  zmluvy  je vytvorenie  spoločného  obecného úradu na  prenesený výkon  štátnej 

správy, ktorú bude  uskutočňovať  Obec  Strekov  pre  Obec Rúbaň  na : 

a)  úseku pozemných komunikácií, vykonávanie pôsobnosti špeciálneho  stavebného úradu pre 

miestne komunikácie a účelové komunikácie podľa  ust.  zákona číslo  135/1961 Zb. v  znení 

neskorších predpisov, o pozemných komunikáciách,  

b)  úseku územného plánovania a stavebného poriadku s pôsobnosťou stavebného úradu podľa  

ust.  zákona číslo  50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, stavebného poriadku,  

c) úseku ochrany  prírody  vykonávanie  štátnej správy v prvom stupni  vo veciach ochrany 

drevín v zmysle ust. zákona číslo  543/2002  Z.z. v znení  neskorších predpisov,  zákona 

o ochrane prírody a krajiny,  

d) úseku  štátnej vodnej správy  podľa ust. zákona číslo  364/2004 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

 

I.  

Spoločný obecný úrad 

1. Vypracováva písomné vyhotovenia rozhodnutí v správnom konaní pre  zmluvné obce , 

2. Pripravuje odborné písomné podklady v úsekoch podľa ods. 1 tohto článku zmluvy pre 

zmluvné obce. 

 

 

II.  

    Sídlo 

Sídlo spoločného obecného úradu  je Strekov Blatná ul. číslo 1036 

Spoločný obecný úrad  vytvára  aj pracovisko   Rúbaň. 

 

 

 

 



III.  
   Zamestnanci 

1. Počet zamestnancov je 1 zamestnanec  s pracovným úväzkom  0,8.  Zamestnávateľom   je 

Obec Strekov. 

2. Činnosť    zamestnancov  pre  účely   tejto zmluvy  riadi starosta obce Strekov. 

  

 

IV.  
 Financovanie 

1. Činnosť spoločného obecného  úradu  zo strany  Obce Rúbaň  je  financovaná  zo sumy 

príspevku  podľa počtu obyvateľov  Obce Rúbaň ,  mesačne 0,20 EUR  na  1 obyvateľa  

obce a zo sumy príspevku na vynaložené režijné náklady na prevádzku úradu určené na 

princípe podielu počtu obyvateľov.  

2. Pre rok  2017  bude platiť  počet   obyvateľov  Obce Rúbaň  957.  V ďalších rokoch sa  

bude  príspevok  upravovať  podľa   počtu obyvateľov,  ktoré   oznámi Obce Rúbaň  Obci 

Strekov  vždy  do  31. januára  v každom kalendárnom roku.  

3. Sumu príspevku podľa počtu obyvateľov   uhradí  Obec Rúbaň   mesačne  vždy  do  10.  

dňa  v kalendárnom mesiaci  na základe  tejto zmluvy. 

4. Obec Strekov   ročne  vždy   do  31.01. predloží   prehľad  o použití   finančných 

prostriedkov  zaplatených  Obcou Rúbaň. 

 

                                                                          VI. 

                                                                      Starosta 

1. Štatutárnym zástupcom v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa  zamestnancov  

spoločného obecného úradu   je  starosta Obce Strekov. 

 

   VII. 

                                                             Čas 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Zmeny zmluvy  je možné  vykonať  dodatkami  k tejto  zmluve. 

3. Zmluvu  je možné vypovedať  ktoroukoľvek  zmluvnou  stranou s dohodnutou  

výpovednou lehotou  3 mesiace,  ktorá začne  plynúť od  prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho  po doručení  písomnej  výpovede.  

 

 VIII. 

                                                                  Práva  a povinnosti 

1. Zmluvné strany nebudú nadobúdať spoločný majetok pri  činnosti spoločného  obecného 

úradu.  

2. Nadobudnutím právnych účinkov tejto  zmluvy  účastníci   v zmysle ust. §  516 v spojení 

s ust. § 570 občianskeho zákonníka,  nahrádzajú  účastníci  Zmluvu o zriadení spoločného 

obecného úradu  zo dňa  17.02. 2003 v znení  Dodatku č. 1 k zmluve o zriadení 

spoločného stavebného úradu. 

3. V neupravených vzťahoch sa účastníci riadia ust. zákona číslo  369/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov. 

4. Právne účinky zmluvy nastanú nasledujúci  deň po zverejnení  zmluvy oboma zmluvnými 

stranami. 

 

V Strekove dňa:                                                                 

 

 

 

 

 

       Ján Téglás       Ing. Štěpánka Zacharová 

starosta obce Strekov         starostka obce Rúbaň 


