
Zmluva

o zriadení spoločného obecného úřadu
uzavřela podl'a §20 a § 20 a) zákona Slovenskej národně) rady c.369/1990 Zb. o obecnom

zriadení v znění neskorších predpisov

medzi účastníkmi

účastník č.l
Město Lučenec
sídlo: ulica novohradská l Lučenec

štatutámy zástupca: PhDr. Alexandra Pivková, primátor města Lučenec
100:00316181
Bankové spojenie:

IBAN: SK 13 5600 0000 0060 0700 0043
a

účastník č.2
Obec Ábelova
starosta obce: Jaroslav Maslen
sídlo: Ábelova č.95
IČO: 00315940
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.

IBAN: SK41 1100 0000 0029 4707 2487
a

účastník č.3
Obec Bol'kovce
starosta obce: Ladislav Vanko
sídlo.BoťkovceČ.lO
IČO: 00315966
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK47 5600 0000 0060 0882 4001
a

účastník č.4
Obec Budína

starosta obce: Ing. Marián Čerpák
sídlo: Budína c.96
IČO: 00315974
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

IBAN: SK29 0200 0000 0000 1662 4352
a

účastník č.5
Obec Divín
starosta obce: Mgr. Pavel Drugda
sídlo: Divín, Námestie mieru Č.654/3
100:00316041
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK47 5600 0000 0060 1047 3001
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a

účastník c.6
Obec Dobroč

starosta obce: Ing. Miroslav Remeník
sídlo:Dobročč.l40
100:00316059
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

IBAN: SK89 0200 0001 2300 1732 8352
a

účastník č.7
Obec Gregorová Vieska
starosta obce: Renáta Hrnčiarová
sídlo: Gregorová Vieska č.39
IČO: 00650315
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK80 5600 0000 0060 4900 1001
a

účastník č.8
Obec Halič
starosta obce: Mgr. Alexander Udvardy
sídlo: Halič, Miem č.68/66
100:00316091
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK51 5600 0000 0060 0874 4001
a

účastník c.9
Obec Jelšovec
starosta obce: Ladislav Macka
sídlo: Jelšovec č.74
IČO: 00647331
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK33 5600 0000 0060 4751 6001
a

účastník č.10
Obec Kotmanová

starosta obce: Mgr. Maria Oravcová
sídlo: Kotmanová 122
100:00316067
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SKI 6 5600 0000 0060 5018 4001
a

účastník č.l l
Obec Lehátka
starosta obce: Richard Laššan
sídlo: Lehátka č.4
100:00316156
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK62 5600 0000 0060 4868 2001

2



~1

a

účastník c.12
Obec Lentvora
starosta obce: Dušan Sudár
sídlo: Lentvoraól
IČO: 00316164
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK37 5600 0000 0060 4743 6001
a

účastník c.13
Obec Lipovany
starosta obce: Vladimír Kumštár
sídlo: Lípo vany c.45
IČO: 00648272
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK24 5600 0000 0060 1054 5001
a

účastník c.14
Obec Lovinobaňa
starosta obce: Ing. Marián Lenhard
sídlo: Lovinobaňa, SNP 356/1
100:00316172
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK97 5600 0000 0060 0908 5001
a

účastník c.15
Obec Lupoč
starosta obce: Ing. Peter Tejiščák
sídlo: Lapač č. 102
IČO: 00316199
Balíkové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK82 5600 0000 0060 0957 9001
a

účastník c.16
Obec Euboreč

starosta obce: Mgr. Marcel Šupica
sídlo: Euboreč 138
100:00316202
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK78 5600 0000 0060 6785 9001
a

účastník c.17
Obec Mašková

starosta obce: Ing. Bronislava Brablecová
sídlo: Mašková č.76
IČO: 00316229
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK78 5600 0000 0060 0965 9001
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a

účastník c.18
Obec Mikušovce

starosta obce: Ing. Imrich Agošton
sídlo: Mikušovce č. 22
IČO: 17067944
Bankové spojeníe: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK27 5600 0000 0060 4870 3001
a

účastník c.19
Obec JVIučín

starosta obce: MVDr. Zoltán Benkó
sídlo: Mučín, Bernolákova č. 10/1
IČO: 00316245
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s.

IBAN: SKI l 5200 0000 0000 0819 4903
a

účastník č.20
Obec Mýtná
starosta obce: Mgr. Dana Marková PhD.
sídlo: Mýtná č.47
100:00316253
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK45 5600 0000 0060 4785 8001
a

účastník c.21
Obec Nové Hony
starosta obce: Alena Spodniaková
sídlo: Nové Hony č. 13
100:00316270
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

IBAN: SK40 0200 0000 0000 1912 0352
a

účastník č.22
Obec Panické Dravce
starosta obce: Atilla Papp
sídlo: Panické Dravce č. 280
IČO: 00316296
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

IBAN: SK25 0200 0000 0000 1932 3352

a

účastník č.23
Obec Pinciná

starosta obce: Ing. Valeria Votoupalová
sídlo:Pincináč.l2
IČO: 00649023
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

IBAN: SK33 0200 0000 0000 1392 5352
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a

účastník c.24
Obec Pila
starosta obce: Ing. Cubomír Aláč
sídlo: Pila č. 174
IČO: 00316300
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK48 5600 0000 0060 5002 9001

a

účastník č.25
Obec Pleš
starosta obce: Miroslav Plaucha
sídlo: Pleš č.7
IČO: 00648299
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK56 5600 0000 0060 4744 4001
a

účastník c.26
Obec Podrečany
starosta obce: Ing. Peter Kulich
sídlo:Podrečanyč.l90
IČO: 00316326
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK74 5600 0000 0060 0973 9001
a

účastník č.27
Obec Polichno

starosta obce: Pavel Kysel'
sídlo:Polichnoč.l38
100:00316334
Bankové spojenie: VUB banka, a. s

IBAN: SK92 0200 0000 0000 1972 9352
a

účastník č.28
Obec Praha
starosta obce: Erik Marčok
sídlo: Praha č. 37
IČO: 00633127
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK92 5600 0000 0060 4614 2001
a

účastník č.29
Obec Rapovce
starosta obce: Ing. Ladislav Soky
sídlo: Rapovce, Hlavná ulica 230/99
IČO: 00316377
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK64 5600 0000 0060 4728 4001
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a

účastník č.30
Obec Ružiná
starosta obce: Jozef Liška
sídlo:Ružínáč. 102
100:00316393
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK71 5600 0000 0060 4801 7001

a

účastník č.31
Obec Stará Halič
starosta obce: Ing. JozefGembec
sídlo: Stará Halič, Závada č. 116/49
100:00316407
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK38 5600 0000 0060 1239 9001

a

účastník c.32
Obec Točnica
starosta obce: Jana Ivaničová
sídlo: Točnicač. 113
100:00316466
Balíkové spojenie: Prima batika Slovensko, a.s.

IBAN: SK67 5600 0000 0060 0289 5001

a

účastník č.33
Obec Tomášovce

starosta obce: Ing. Ján Mičuda
sídlo: Tomášovce , Partizánska č. 132
100:00316474
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK89 5600 0000 0060 4959 7001

a

účastník č.34
Obec Trebeťovce

starosta obce: Mgr. Marcel Hudec
sídlo: TrebeFovce č. 109
100:00316491
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN: : SK02 5600 0000 0060 1062 6004

a

účastník č.35
Obec Trenč
starosta obce: Andrej Barcík
sídlo: Trenč č. 11
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IČO: 0064734
Bankové spojenie: VUB banka, a.s.

IBAN: SK86 0200 0000 0000 1422 3352
a

účastník č.36
Obec Tuhár
starosta obce: Peter Černán
sídlo: Tuhár č. 56
IČO: 00316482
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK79 5600 0000 0060 5008 8001
a

účastník č.37
Obec Vďká nad Ipl'om
starosta obce: Ing. Gabriel Rácz
sídlo:VeťkánadIpromč.86
100:00316539
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK04 5200 0000 0000 0812 1309
a

účastník c.38
Obec Vidina

starosta obce: Ing. Ján Supica
sídlo: Vidina, Športová 255/1
100:00649031
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK57 5600 0000 0060 0726 6001

V zaujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu přenesených úloh
štátnej správy uzafrvárajú účastmci v súlade s § 20a zákona Slovenské) národnej rady c.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších zmien a doplnkov tuto Zmluvu o zriadení
společného obecného úřadu, ktorá znie následovně :

CLI
Předmět zmluvy

(l) Účastníci zmluvy zriaďujú spoločný obecný úřad na zabezpečenie výkonu přenesených
úloh štátnej správy , zverených zákonem č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebném poriadku v znění neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon") do
posobnosti účastníkov zmluvy.

(2) Společný obecný úřad bude na úseku územného konania a stavebného poriadku
a) vykonávat' přípravu podkladov na rozhodovaciu činnost' , povoFovaciu činnost' vrátane

ukladania sankcií a to hlavně:

l. viesť územně konania (okrem územia vojenských ob vodo v) a vydávat' územně
rozhodnutia (§ 32 až 42 stavebného zákona),

2. viesť stavebné konania a vydávat' stavebné povolenia na stavby a ich změny ( §
54 až 70 stavebného zákona), vrátane povoťovania drobných stavieb, stavebných
úprav a udržiavacích práč podl'a § 57 stavebného zákona, okrem stavieb
spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podlá §120
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(s výnimkou stavieb pozemných komunikácií a vodných stavieb) a §121
stavebného zákona,

3. povol'ovanie terénnych úprav, práč a zariadení ( § 71 až74 stavebného zákona),
4. viesť kolaudačně konania a vydávat' kolaudačně rozhodnutia na stavby , na ktoré

vydal stavebné povolenie a povol'ovanie zmien v užívaní stavby ( § 75 až85
stavebného zákona),

5. nariaďovanie údržby stavby, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích práč na
stavbě alebo na stavebnom pozemku a na teréanych úpravách a zariadeniach,
nariaďovanie alebo povol'ovanie odstraňovania stavieb, terénnych úprav a
zariadení (§ 86 až 94 stavebného zákona),

6. rozhodovanie o poskytnutí statného stavebného příspěvku (§ 95 stavebného
zákona),

7. rozhodovanie o vyprataní stavby (§ 96 stavebného zákona),
8. nariaďovanie urobit' nápravu na stavbě, rozhodovanie o zastavení práč na stavbě

a o zrušem stavebného povolenia (§ 102 stavebného zákona),
9. prerokovanie priestupkov fyzických osob a správných deliktov právnických osob

a fyzických osob oprávněných na podnikanie a ukládáme sankcií (§ 105 až 107
stavebného zákona),

lO.vyvlastňovanie pozemko v, stavieb a práv k nim alebo obmedzenie vlastnických
práv k pozemkám a stavbám vo verejnom zaujme (§ 108 až 116 stavebného
zákona),

ll.vydávanie súhlasu kpovoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom  len při
stavbách pozemných komunikácií a vodných stavbách (§ 120 stavebného
zákona), prostredníctvom odborné spósobilej osoby,

12. rozhodovaiiie o rozsahu oprávnenia vstupovat' na pozeinky a stavby a
rozhodovanie o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbě (§ 134 a 135
stavebného zákona), práva jednotlivých starostov podl'a §134 stavebného zákona
týmto nie sú dotknuté.

b) vykonávat' kontrolnú činnosť v rámci:
l. zabezpečovania výkonu statného stavebného dohťadu (§ 98 až 104 stavebného

zákona),

2. nariaďovania skúšok stavby, odobratia a preskúšania vzoriek a prizvania znalcov na
posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 stavebného
zákona).

c) viesť evidenciu v rámci :
l. zabezpečovania činností yyplývajúcich zo založenía informačného systému (§ 128 až

130 stavebného zákona),
2. vedenia evidencie a ukladania rozhodnutí vrátane spisov a iných opatření

vyplývajúcich z činnosti stavebného úřadu (§ 131 a 133 stavebného zákona).

d) prešetrovať petície a sťažnosti :
l. prešetrovať sťažnosti občanov a právnických osob podl'a zákona č. 152/1998 Z.z. o

sťažnostiach v rozsahu svojej posobnosti,
2. vybavovat' petície občanov a právnických osob podl'a zákona č. 85/1990 Zb. o

petičnom právě v znění neskorších zmien a doplnkov v rozsahu svojej posobnosti si
bude zabezpečovat' každý účastník zmluvy samostatné.

e) zabezpečovat' přípravu podkladov na výkon rozhodnutí podl'a § 71 a naši. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní
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f) poskytovat' informácie podFa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom přístupe
k infonnáciám a o změně a doplnem niektorých zákonov ( zákon o slobodě infonnácií).

g) zabezpečovat' prípravu podkladov pře výkon spravodajskej činnosti podťa zákona č.
540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.

ČI. II
Sídlo společného obecného úřadu

Účastníci zmluvy zriaďujú spoločný obecný úřad so sídlom v městě Lučenec, Ulica novohradská
č. l ,98401 Lučenec.

ČI. Ill
Doba trvania

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.

ČI. IV
Vnútorná organizácia spoločného obecného úřadu

(l) Zaměstnanci , ktorí budu vykoiiávať činnost' spoločného obecného úřadu vzmysle či. I
zmluvy sú zamestnancami MsU Lučenec  oddelenia stavebného poriadku, strategie a přípravy
projektov.

(2) Statutámyni orgánoni v pracovnoprávnych vzťahoch a v majetkoprávnych vzt'ahoch
týkajúcich sa činnosti spoločného obecného úřadu v zmysle bodu (l) je primátor Města Lučenec.
(3) Správným orgánem je v rámci svojej posobnosti starosta každej obce , ktorá je účastníkom

zmluvy.

d. v
Spósob fínancovania nákladov na činnost' spoločného obecného úřadu

(l) Zmluvné strany sa dohodli, že fínancovanie činnosti súvisiacej so spoločným obecným
úřadem (ďalej SOU) bude zabezpečované z nasledovných zdrojov :

a) dotácia  vzmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o změně a doplnění niektorých zákonov zo dna 23.09.2004 §8 a odst. 2
budu dotácie  transfery přenesených kompetencií zasielané na Město Lučenec, ktoré je
sídlem spoločného obecného úřadu na zabezpečenie výkonu přenesených úloh štátnej
správy, zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v zněm neskorších zmien a doplnkov.
Dotácie budu zasielané příslušným ministerstvom na číslo účtu SK 13 5600 0000 0060
0700 0043 vedeného v Prima banke pobočka Lučenec, v zaujme zjednodušeného
účtovania aodstránenia nepravidelného preúčtovania platieb od obcí zdražených
v spoločnom obecnom úřade.

b) mesačné platby obcí  na úhradu prevádzkových a mzdových nákladov, súvisiacich
s vykonám předmětu činnosti SOU, aj na úhradu prevádzkových a mzdových náklade v,
vzniknutých v súvislosti s činnosťou SOU v rozsahu, v ktorom nebudu pokryté
decentralizačnou dotáciou, budu obce prispievať mesačne následovně :
0,03 € na obyvateťa  obce s poctám obyvatel'ov do 1000
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0,05 € na obyvatel'a  Divín, Halič, Lovinobaňa, Mýtná, Tomášovce, Vidina
0,07 € na obyvateťa  Lučenec.
Platby budu realizované formou štvrťročných zálohových platieb a to do 15 dní prvého
mesiaca příslušného šfrvrťroka na číslo účtu SK 13 5600 0000 0060 0700 0043 vedeného
v Prima banke, pobočka Lučenec.
Starostovia příslušných obcí nahlásia elektronickou poštou naskenovaním dokumentu
o poskytnutej dotácii na mailovú adresu prednosta@lucenec.sk.

(2) Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že do výdavkov súvisiacich s činnosťou SOU budu
zahrnuté následovně položky :

a) mzdové náklady a odvody  určené podielom pracovného času zamestnancov, zabezpečujúcich
činnosť SOU na pracovnám čase zamestnancov MsU Lučenec,

b) prevádzkové náklady  určené podielom prevádzkových nákladov, vzniknutých v súvislosti s
činnosťou SOU (energie, údržba, opravy, voda, vrátane nákladov na bežnú údržbu, upratovanie,
nájomné ...),

c) správné náklady  určené podielom správných nákladov, vzniknutých v súvislosti s činnosťou
SOU (sofivér, hardvér, spotrebný materiál, cestovné a dopravné náklady, náklady na školenia,
publikácie, zákony, počítačové vybavenie, poštovné...),

d) ďalšie kritéria  do vyúčtovania nákladov vzniknutých v súvislosti s činnosťou SOU móžu
vstúpiť aj ďalšie kritéria napr. :

kvantitativné (počet obyvatel'ov, úkonov, materiálová náročnost, ....)
kvalitativně (odborná, administratívna náročnost', chybovosť, ...)

(3) Město k 30.06.nasledujúceho roka vykoná vyúčtovanie príjmov a výdavkov, súvisiacich s
čimiosťou SOU, které zašle na základe ich požiadavky obciam do 15tich dní ódo dna
požiadania.

(4) Ak sa při vyúčtovaní v zmysle bodu 3 tohto článku zistia nedoplatky, město spolu s
vyúčtováním v zmysle bodu 3 tohto článku zašle obciam písomnú výzvu na ich uhradenie.

(5) Obce sú povinné uhradit' nedoplatky do 15tich dní ódo dna doručenia výzvy v zmysle
bodu 4 tohto článku.

(6) Přeplatky, zistené při vyúčtovaní podťa bodu 3 tohto článku sa započítajú
na fínancovanie budúceho účtovného obdobia, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

ČI. VI
Majetok, získaný spoločnou činnosťou a výška spoluvlastnických podielov

(l) Ak sa v súvislosti s činnosťou SOU zmluvné strany nadobudnú hnuteťný, alebo nehnutel'ny
majetok, stane sa spoluvlastníctvom zmluvných stráň.

(2) Výška spoluvlastnických podielov zmluvných stráň na majetku, nadobudnutom v zmysle
bodu (l) tohto článku zodpovedá objemu vložených prostriedkov každou zo zmluvných
stráň, ktoré bolí použité na jeho získáme.
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ČI. Vil
Spósob vyporiadania majetkových a finančných závazkov

(l) V případe, že dojde k skončeniu platnosti tejto zmluvy, účastníci zmluvy sú povinný v leháte
do 60 dní od skončenia jej platnosti dohodnut' vyporiadanie majetkových a fínančných
závázkov, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou SOU.

(2) Hnutel'ne a nehnutel'ne věci nadobudnuté v rámci činnosti súvisiacej so SOU zostávajú po
skončení platnosti tejto zmluyy v podielovom spoluvlastníctve zmluvných stráň, do doby,
pokial' sa zmluvné strany nedohodnu o vyporiadaní tohto majetku.

(3) V případe ak niektorí z účastníkov neposkytne súčinnosť při vyporiadaní majetkových práv,
a nepřej aví v leháte podl'a bodu (l) žiadnu vóFu súvisiacu z dohodou o vyporiadaní majetku,
prechádzajeho vlastnicky podiel na účastníka č.l.

ČLVIII
Práva a povinností účastníkov zmluvy

(l) PodateFňou písomností týkajúcich sa činností uvedených v čl.I tejto zmluvy bude podatel'na
obecných úradov ako jednotlivých účastníkov zmluvy a výpravnou písomností bude sídlo
účastníka zmluvy č.l, ktoréje zároveň sídlom spoločného stavebného úřadu.
(2) Účastníci zmluvy sú povinní bez zbytečného odkladu , najneskór však do dvoch pracovných
dní ódo dna doručenia, doručit' všetky podania došlé ich obecnému úřadu a týkajúce sa činností
uvedených v či. I tejto zmluvy.
(3) Písomnosti vybavované v rámci čiiuiosti spoločným obecným úradom a vyžadujúce
potvrdenie samotným účastníkem zmluvy budu doručované jednotlivým starostom obce ako
účastníkom zmluvy . Rozhodnutia a ďalšíe písemnosti podpisované starostom obce ako
účastníkom zmluvy v rámci s voj ej posobnosti je starosta obce (obec) povinný obratom,
najneskór do dvoch pracovných dní od potvrdenia doručiť spoločnému obecnému úřadu.
(4) Oznámenia a vyjadrenia k příslušnému konaniu pře samotných účastníkov konania
potvrdzuje svojim podpisom příslušný zaměstnanec spoločného obecného úřadu MsÚ
v Lučenci. Výzvy s rozhodnutím o přerušení příslušného konania a všetky ďalšie rozhodnutia a
povolenia pofrvrdzuje svojim podpisom starosta obce ako účastník zmluvy v rámci svojej
posobnosti.

(5) Účastníci zmluvy sú povinní bezodkladné poskytnut' spoločnému obecnému úřadu údaje,
ktoré sú potřebné na vybavenie podaní občana v a na plnenie úloh vyplývá) úcich z přeneseného
výkonu štátnej správy podťa příslušných právnych predpisov a v zmysle či. I tejto zmluvy.
(6) Všetci účastníci zmluvy sú povinní na požiadanie poskytnut' potrebnú súčinnosť spoločnému
obecnému úřadu při zabezpečovaní úloh vyplývajúcich z či. I tejto zmluyy.
(7) Účastníci sú povinní zdržať sa všetkého , co by mohlo viesť k prieťahom při plnění předmětu
zmluvy.

(8) Poviruiosťou každej obce je uhradit' príspevok pře zabezpečenie činnosti SOU najneskoršie
do 31.03. roku nasledujúceho po roku za ktorý sa príspevok platí.
(9) Každý rok, do 30.11. příslušného roka poslat' elektronickou poštou na kontaktnú mailovú
adresu : prednosta@lucenec.sk aktuálny počet obyvateťov obce, ktorý sa bude vzťahovať na
výšku příspěvku na počet obyvatel'ov.
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ČI. IX
Odstúpenie od zmluvy

(l) Každý účastník zmluvy je oprávněný odstúpiť od zmluvy v případe, ak niektorý z účastníkov
bude opátovne pomšovať ustanovenia tejto zmluvy. Na platnosť odstúpenia sa vyžaduje súhlas
nadpolovičně) váčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteťstva obci ako účastuka zmluvy,
ktorá chce od zmluvy odstúpiť.
(2) Odstúpenie, ktorého súčasťou musí byť výpis z uznesenia obecného zastupitel'stva, musí byť
písomné a je účinné dňom doručenia Městu Lučenec.
(3) Zmluvu je možné vypovedať bez súhlasu ďalších zmluvných stráň do 6 mesiacov od
uzatvorenia zmluvy, a to na návrh ktoréhokoFvek účastmka zmluyy na základe písomného
predloženía odsúhlaseného příslušným obecným zastupiteFstvom.
(4) Město Lučenec si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu aj bez uvedenia dóvodu. Výpovědná
doba l rok a začíná plynut' prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
Vyhradzuje si tiež právo vypovedať zmluvu voči tomu účastníkovi zmluvy, ktorý si opakované
napriek písomným výzvám neplnil svoje povinnosti, vyplývajúce ztejto zmluvy. Výpovědná
doba je 3 mesiace a začíná plynut' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bola výpověď doručená. Výpověď potvrdzuje svojim rozhodnutím Městské zastupitel'stvo
v Lučenci.

(5) Každá zmluvná strana je oprávněná vypovedať zmluvu bez uvedenia dóvodu. Výpovědná
doba je 3 mesiace a začíná plynut' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
bála výpověď doručená. Výpověď potvrdzuje svojím rozhodnutím obecné zastupitel'stvo obce
ako zmluvnej strany.
(6) V případech odstúpenia od zmluvy v čase plynutia výpovednej lehoty sú účastníci zmluvy
poviimí vykonávat' všetky úkony a činnosti podl'a tejto zmluvy , ktoré nepripúšťajú odklad, a to
predovšetkým s ohl'adom na plynutíe lehót podťa platných právnych predpisov.
(7) V případe odstúpenia od zmluvy alebo yypovedania zmluvy bude spoločným obecným
úradom účastníkovi zmluvy postúpená všetka příslušná agenda vrátane archivovaných
písemností podl'a tejto zmluvy, v súlade s územnou pósobnosťou účastníka zmluvy a
vysporiadanie fínančných a majetkových závázkov.

Čl.X
Osobitná zodpovědnost' za škodu

(l) Rozhodnutia vydávané podl'a tejto zmluvy v zmysle stavebného zákona vybavuje úradným
postupom spoločný obecný úřad.
(2) Rozhodnutia podl'a bodu (l) podpisujú starostovia obcí ako účastníci zmluvy v rozsahu
svojej územnej posobnosti.
(3) Na případy osobité) zodpovědnosti za škodu spósobenú nezákonným rozhodnutím alebo
nesprávným úradným postupom sa primerane vt'ahuju ustanovenia platných právnych predpisov.

ČI. XI
Závěrečné ustanovenia

(l) Táto zmluva je vyhotovená v 41 exemplárech , účastník 6.1 obdrží 3 exempláre a ostatní
účastmci zmluvy obdržia po jednom exempláři.
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(2) Podmienka platnosti zmluvy v zmysle § 20 a§ 20 a) zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom
zriadení vplatnom zněm bola splněná před jej podpisom. Výpisy uznesení obecných
zastupitel'stiev účastníkov zmluvy tvoria neoddelitePnú súčasť tejto zmluvy.

(3) Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami příslušných právnych
predpisov.

(4) Táto zmluva nadobúda účimiosť dňom nasledujúcim po jej zákonnom zveřejnění .
(5) Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa ruší Zmluva o zriadení spoločného obecného

úřadu zo dna 31.03.2003 vrátanejej Dodatkov č. l až č. 5.
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M( _L

]^řov. ^o ^^ y03 /' >\ z
o

•<

/
lir

*

l

účastník č.27
Obec
Polichno

dna 02 C5^. 2^z/

/
yseťv

•s

Q
%

^^^
účastník č.28
Obec
Praha

dna .0.2:.:...t?.'!?......2:3z/.

Erik Marcok /^~^ R^^:
^

•<.^
\/0 ^
f

^/

^C;PS^
účastník č.29
Obec
Rapovce

dna O ^ o€3>. Zo2/

Ing. Ladi^la^S

a.
RAPC

o
A

o o
H*
*

^
* *l

^

účastník č.30
Obec
Ružiná

dna OZ . 0^). Z^z/

Jo^Tí^
^/

^
z^ ^

/^l

i ^© ř'řágs^
+

v /:.*

&4 \*•

^
a

Ing. JozefGembec ^o
^ y

ťW/n
.:»•

G
o

*
*

^ •A

účastník č.31
Obec
Stará Halič

dna.. 02..3 ^ .^^^
\.
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«<

ri

účastník c.32
Obec
Točnica

dna OZ.O^. 2oZ/

Jana Ivaničová
"C;•I

fc i,

^h
<

2

účastník č.33
Obec
Tomášovce

dna ^2.0^. 2o^;

Ing. Ján Mičuda
M^\

o
z,
o

a P3

;*^ *
*2

účastník č.34
Obec
Trebel'ovce

dna Ol.0^. Z3^/

účastník č.35
Obec
Trenč

dna, 02. o^ Z3Zj

Mgr. Ms^Íttv^.^
^./^—^:^ .. . .

<!^j :^
•/<.l/j ..:

>,/
J...<'.

'. .y

^issSSS55Z'1nnr^

^
Andrej Barcíl^ i

o
^s
"oT^'

účastník č.36
Obec
Tuhár

dna OL.o^, Z^^f

Peter Černán

»

^

^.* ^o ^>^c

účastník č.37
Obec
Vel'kanadIpFom

dna o2°^. 2 >2/

Ing. Gabriel Rácz

^^
^

o
^
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',

účastník č.3 8
Obec
Vidina

Ing. Ján Supica

ť:

dna, ^Z 3^ 2.02L^

VíC
D

^
Až.
^ f

^

Přílohy :

Uznesenie obecného (městského) zastupiteFstva o schválení tejto zmluvy za každého účastníka
zmluvy.
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