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Názov správy: 

Zmluva o zriadení spolo čného obecného úradu - výpoved' 

Kontrolu zákonnosti a správnosti 
návrhu na uznesenie vykonala : 

A/ schval'uje 

ukončenie Zmluvy o zriadení spolo čného 
obecného úradu uzavretej d ňa 19.6.2003 
s obcou Krásnohorské Podhradie výpoved'ou 

ukladá 

zaslať  výpoved' obci Krásnohorské Podhradie 

Z: prednostka MsÚ 
T: do 10 dní od schválenia 

B/ neschval'uje 

JUDr. K. Balážová 



Dôvodová správa 

Dňa 19. 6. 2003 uzavrelo mesto Rožňava s obcou Krásnohorské Podhradie „Zmluvu 
o zriadení spolo čného obecného úradu" na dobu neur čitú. Jej predmetom je zriadenie 
spoločného obecného úradu na zabezpe čenie výkonu prenesených úloh štátnej správy pre 
obec Krásnohorské Podhradie na úseku ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, 
výstavby a územného plánovania.  

Dôvodmi zamýšľanej výpovede sú predovšetkým: 

1. V porovnaní s inými obcami, s ktorými má mesto uzavreté zmluvy o zriadení spolo čného 

obecného úradu, je vzh ľadom na počet obyvateľov Krásnohorského Podhradia agenda 
vybavovaná pre túto obec ve ľmi rozsiahla 
2. Personálne kapacity stavebného úradu sú na pinenie zmluvy neposta čujúce (v priebehu 

niekoľkých mesiacov končia pracovný pomer 3 referenti) 
3. Mesto Rožňava z vlastných zdrojov financuje doručovanie zásielok (za I. polrok 2013 vo 
výške 222,30 E) a náklady na pohonné hmoty a mazivá (za I. polrok 2013 vo výške 18,55 E) 

V zmysle č1. V. zmluvy zmluva zaniká podaním výpovede jednou zo zmluvných strán. 
Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynút' prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede. V prípade vypovedania zmluvy ú častník zmluvy s výpoved'ou 
predloží aj výpis z uznesenia obecného zastupite ľstva o schválení výpovede, 



Zmluva o ziladení Spolo čného obecného úradu 

uzavretá podl'a § 20a ods.3 a zákona SNR č
.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v zneni 

neskoršich predpisov 

I. 
1:: častníci zmluvy 

1 N, leslo Rozňava• zasnápene primátorom mesta 	Františkom Kardošorn 

sídío. 	aťárikova č .29. 048 01 Rožňava 

1ČO: 32S 758 
Bankové spojenie: VÚB a..s. pobočka Rožňava 

Cislo láč tu: -171511165 7 /0200  

a 
2. Obec 	z(zastú ená starostom kow obce•  

sidlo- 	
/;(14'4.;.;,, 	ťž( 	2 

IČO: 	  
Eiankové spojenie: 	  

Císlo úč tu: 	 f'g ť ,  

Úvodné ustanovenia 

Nĺesto Rožň
ava a zmluvná obec po schválení v jednotlivých obecných 

zastupitel'stvách v zmysle § 20a ods.4 zákona SNR č .369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

v znení neskorších predpisov ld'alej len zák. č .369/1990  Zb./, zriad'ujú Sp
nes
olo

ení z je
čný obecny ura 

dnothvýc
d 

h 
d'alej len SOcú/ ktor ■;Tri je Nlestský úrad v Rož ňave, pri čom výpisy uz  

obecných zastupite ľstiev tvoria prílohu č .1 tejto zrnluvy• 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom 	zmluvy je zriadenie 	SOcli 	na 	zabezpe čenie výkonu 

prenesených úloh štátnej správy pre zmluvnú obec , a to na úseku: 

aŕ  Ochranv prírody a krajiny, vodné hospodárstvo: 

- zák. č . 287/1994  Z.z. o ochrane prirody a krajiny, v znení neskorších predpisov 

- zák. č . 184;2002 Z.z. vodný zákon 

iľýstavby a lizernného piánovania: 

- zák. č . 50/1976 Zb. o úzernnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebný 

zakoni, v znení neskorších predpisov 

- zák. č
. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v zneni neskorších 

predpisov 

i 



IV. 
Sídlo SOcú 

1.Sídlom SOcÚ je IMesto Rožňava — Mestský úrad v Rož ňave. 111. Šafárikova č .29, 

048 01 Rožňava. 
2. Počet zamestnancov SOcÚ je stanovený organiza čnou štruktúrou Mestského úradu 

v Rožňave. 

V. 
Doba trvania 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neur č itú. 
2. Táto zmluva zaniká podaním výpovede jednej zo zmluvnych strán. 

Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plyralť  prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení písomnej výpovede ktoréhoko ľvek z účasmíkov tejto zmluvy. 
3. V prípade vypovedania zmluvy ú častník zmluvy s Wpoved'ou predloží aj výpis 

z uznesenia obecného zasrupitel'stva o schválení výpovede. 

VI. 
Vnútorná organizácia SOcti 

1. Štatutárnym orgánom v majetkoprávnych a pracovnoprávnych vzt'ahoch týkajúcich 
sa SOcÚ je primátor Mesta Rož ňava. 

2. Správnym orgánom pre každého ú častníka zmluvy je jeho štatutárny zástupca. 

3. Zamestnanci SOcÚ sú zamestnancami Mesta Rož ňava — Mestského úradu 

v Rožňave, ktorých prácu riadi prednosta MsÚ a za svoju činnosť  zodpovedá primátorovi 

Mesta Rožňava. 
4. Zamestnanci uvedení v ods. 3 vykonávajú prácu v rámci pracovných nápiní pod ľa 

č1.111. ods. 1 tejto zmluvy. 
5. O čínnosti a pinení úloh SOcÚ a jeho zamestnancov, vyplývajúcich a súvisiacich 

s č innosťou SOcÚ, informuje primátor Mesta Rožňava zmluvnú obec na pravidelných 

zasadnutiach najmenej lx polro čne. 

VII. 
Financovanie SOcú 

1. Účastníci zmluw sa dohodli, že financovanie č innosti súvisiacej so SOcÚ budú 

zabezpečované z nasledovných zdrojov: 
a/ decentralizačnej dotácie poskytnutej štátom na prenesený výkon štátnej správy 
na činnosti: 
- ochrana prirody a kraj iny, vodné hospodárstvo 
- stavebný úrad, 
ktorú sa zmluvná obec zaväzuje zaslat' na ú čet SOcÚ v lehote najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa jej obdržania. 



b/ štvrť ročných platieb od obce, a to vo výške 12,- Sk na obyvate ľa ročne, ktorú 

sumu zmluvná obec zašle na ú čet SOcÚ v lehote do 5. -eho d ňa nasiedujúceho 

mesiaca po uplynutí príslušného štvrt'roku 

2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že po uplynutí šiestich mesiacov pristúpia k vy č ísleniu 

skuto čných nákladov na výkon č innosti SOcÚ, a na základe frekvencie jednotlivých č inností 

a doterajších nákladov na ich zabezpe čenie, resp. výdavkov na zriadeníe SOcU bude upravená 
surna uvedená v ods. 1 pod pismenom b/ v lehote najneskôr do 30 dní od uplynutia uvedenej 

šesťmesačnej lehoty. 
3. ličastníci zmluvy sa dohodli, že zmluvné obce budú č innost' SOcU financovat' 

formou 	transferov z vlastného rozpo čtu na t'archu výdavkov na správu, a finan čné 

prostriedky budú odvádzat' na osobitný ú čet SOcli, zriadený vo Vli-13 a.s. pobočka Rožriava, 

č . úč tu 1715111657/0200, variabilný symbol : IČO zmluvnej obee, konštantný symbol: 

0308. 
4. Základy vedenia úč tovnej evidencie vlastnej prevádzky SOcÚ budú upravené 

osobitnými zásadami. 
5. Mesto Rožňava k 31.12.2003 a následne vždy polro čne vykoná vyá č tovanie 

príjmov a výdavkov súvisiacich s č innosťou SOcU, a písomné vyhotovenie to ňto vyúč tovania 

zašle každej zmluvnej obci v lehote do 20 dní odo dria jeho vypracovania. 

6. Ak sa na základe vyú č tovania pod ľa predchádzajúceho ods. zistí nedoplatok 

ktorejko ľvek zmluvnej obce, Mesto Rož ňava spolu s vyúčtovaním zašle aj písomnú výzvu 

zmluvnej obci na uhradenie nedoplatku v náhradnej 10. d ňovej lehote. V prípade neuhradenia 

nedoplatku aní v náhradnej lehote, je Mesto Rož ňava oprávnené túto vymáhat' v zmysle 

platnej právnej úpravy SR. 
7. Prípadné preplatky zistené pri vyú čtovaní podľa ods.5 sa zapo č ítajú na financovanie 

SOcÚ v budúcom účtovnom období, ak sa účastníci zmluvy nedohodnú inak. 

VIII.  
Majetok získaný spolo čnou č innosťou SOcÚ 

l. Ak sa v súvislosti s č'innosťou SOcÚ Mesto Rožňava a zmluvné obce dohodnú na 

nadobudnutí hnute ľného alebo nehnute ľného majetku, stane sa tento ich spoluvlastníctvom, 

pričom jeho výška bude zodpovedat' výške vložených finan čných prostriedkov každou 

zmluvnou obcou, ktorá bola potrebná na jeho získanie. 
2. Pri vy, povedaní zmluvy niektorou zo zmluvných obcí bude vysporiadanie takéhoto 

majetku predmetom osobitnej písomnej dohody.. 

IX. 
Práva a povinnosti ú častníkov zmluvy 

l. Podate ľtIou písomností týkajúcich sa č inností uvedených v č1.111. tejto zmluvy bude 

podate ľria obecného úradu zmluvnej obce a výprav ňou písomností SOcÚ. Výpravňou 

písomností môže byt' aj podate ľňa obecného úradu zmluvnej obce, ak to bude pre ú častníkov 

zmluvy hospodárnejšie a efektívnejšie. 
2. Zmluvná obec je povinná bez zbyto čného odkladu, najneskôr však do dvoch 

pracovných dní odo dňa doručenia, zabezpe č it' doručenie všetkých došlých podaní, týkajúcich 

sa č inností uvedených v č l. 111. tejto zmluvy, SOcÚ — u. 



Ing. František Kardoš 
primátor mesta 

/ 	,• 
/(7čb"J ,)»ĺki  

/(ce starosta 

3. Zmluvná obec je povinná poskytnút' Mestu Rož ňava údaje, potrebné k vybaveniu 
podaní a na pinenie úloh z preneseného výkonu štátnej správy podFa č1.III. tejto zmluvy pod ľa 

príslušnej platnej právnej úpravy SR. 
4. Mesto Rožňava je povinné postupovat' pri pinení povinností vyplývajúcich 

z predmetu č innosti pod ľa príslušnej platnej právnej úpravy SR s náležitou odbornou 

starostlivost'ou. 
5. ličastníci zmluvy sú povinní zdržat' sa všetkého, čo by mohlo viest' k priet'ahom pri 

pinení predmetu tejto zmluvy. 
6. Kópie písomností vybavovaných SOcU sa budú evidovat' v podate ľni Mestského 

úradu v Rožňave, aby bol zabezpe čený preh ľad o frekvencii a množstve výstupov pri pinení 

úloh SOcU. 
7. Písomnosti SOcli budú číslované tak, že budú opatrené č íslom tej — ktorej 

zmluvnej obce a spisovým č íslom SOcli. 

X. 
Spoločné a závere čné ustanovenia 

l. Mesto Rožňava so vyhradzuje právo vypovedat' zmluvu vo č i ktorejko ľvek zmluvnej 
obci v prípade, ak táto opakovane, napriek písomným výzvam si nepiní povinnosti, 

vyplý, vajúce z tejto zmluvy. Výpovedná doba je trojmesa čná a začne plynúť  prvým dňom 

mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom bola výpoved' doru čená. . 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každý ú častník obdrží dva 

exempláre. 
3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami prislušnej 

platnej právnej úpravy SR. 
4. Podmienka platnosti zmluvy podľa § 20a ods.4 zák. č .36911990 Zb. bola spinená 

pred jej podpisom účastníkmi zmluvy. 
5. Alcéko ľvek zmeny alebo dopinky tejto zmluvy je možné realizovat' len písomnou 

formou po predchádzajúcom súhlase jej ú častníkov. 

6. Zmluva nadobúda platriosť  a účinnosť  dňom jej podpisu účastníkmi zmluvy. 

7. ličastníci zmluvy si túto pre č ítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju podpísali. 

ib  V Rožňave dňa: 	•  ,ttt  
•  /rďĺť• dňa: 	 
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