
ZMLUVA 
o zriadení spoločného obecného úradu 

uzatvorená podl'a § 20a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 

l. Účastnici znúuvy: 

t.Obec Beša, IČO: 33 13 09, PSČ 076 72, zastúpená Viliamom Titkom, starostom 
obce, 
2.0bec Drahňov, IČO: 33 15 03, PSČ 076 74, zastúpená Tiborom Jasovským, 
starostom obce, 
3.0bec Ižkovce, IČO: 33 15 62, PSČ 076 72, zastúpená Jánosom Jakubom, starostom 
obce, 
4.0bec Oborín, IČO: 33 18 05, PSČ 076 75, zastúpená Árpádom Csurim, starostom 
obce, 
S.Obec Vel'ké Raškovce, lČO: 33 20 42, PSČ 076 75, zastúpená Elemérom· Jakabom, 
starostom obce, • 
6.0bec Vojany, IČO: 33 21 27, PSČ 076 72, zastúpená Štefanom Czinkeom, starostom 
obce, 
7.0bec Čičarovce, IČO: 33 14 49, zastúpená Imrichom Vargom, starostom obce. 
8.0bec Malé Raškovce, IČO: 32 54 73, zastúpená Jolanou Žeňuchovou, starostkou 
obce. 

Il.Predmet znúuvy: 

Účastníci zmluvy v súlade s§ 20a ods. l zákona SNR č.369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov sa dohodli na zriadení spoločného obecného úradu v záujme 
kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej 
správy vo veciach stavebného konania vyplývajúcich zo zák.č.S0/1976 Zb. o územnom 
plánovani a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vo veciach výrubu drevín. 

l ll. Čas, na ktorý sa zmluva uzatvára: 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

IV. Práva a povimzostí účasttúkov zmluvy: 

!.Účastníci zmluvy sa dohodli, že sídlom spoločného obecného úradu bude obec Vojany. 

2.Spoločný obecný úrad bude mať jedného zamestnanca, ktorý bude vykonávať prácu 
v riadnom pracovnom pomere na celý úväzok v súlade so zákonom číslo 552/2003 Z.z. o 
výkone práce vo verejnom záujme. 
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3.Financovanie výdavkov spoločného obecného úradu bude zabezpečené zo strany 
účastníkov zmluvy následovným spôsobom: obec Beša, obec Drahňov, obec Ižkovce, 
obec Oborín, obec Vel'ké Raškovcc, obec Čičarovce a obec Malé Raškovce budú 
prispievať sumou 31,-Sk za každého obyvateľa na rok, llOdľa počtu obyvatel'ov ku 
dňu 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Obec Vojany bude znášať všetky 
ostatné výdavky spoločného obecného úradu. Splatnosť príspevku na spoločný obecný 
úrad je dopredu a to jedna tretina z vyššie uvedeného príspevku do 20.06, druhá tretina do 
20.09 a tretia tretina do 20.12 a to poukázaním na účet obce Vojany, ktorý bude písomne 
oznámený účastníkom zmluvy zo strany obce Vojany. Účastníci zmluvy budú financovať 
výdavky na plat zamestnanca a odvody do príslušných fondov okrem obce Vojany, ktorá 
bude financovať všetky ostatné výdavky spoločného obecného úradu. 

4. Cestovné výdavky súvisiace s plnením tejto zmluvy bude uhrádzať ten účastník zmluvy, 
pre ktorého sa úkon vykoná. Ak sa jeden úkon vykoná pre viac účastníkov zmluvy, 
cestovné výdavky uhradia v pomemej časti . O spôsobe dopravy na miesto úkonu 
rozhoduje ten účastník zmluvy, pre ktorého sa úkon vykoná. Cestovné výdavky uhradí 
účastník zmluvy obci Vojany do 15-tich dní po zaslani faktúry a ktorej prílohu bude tvoriť 
kópia cestovného príkazu potvrdená tým účastníkom zmluvy pre ktorého sa úkon vykonal. 

5. Obec Vojany zabezpečí také vedenie evidencie príjmov a výdavkov spoločného 
obecného úradu, aby tento bol prehľadný a každému účastníkovi dostupný na základe jeho 
písomnej žiadosti. 

6.Štatutárnym orgánom v majetkoprávnych veciach týkajúcich sa činnosti spoločného 
obecného úradu a v pracovnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa spoločného obecného úradu 
bude starosta obce Vojany. 

?.Spoločný obecný úrad bude pre účastníkov zmluvy zabezpečovať v rozsahu svoJeJ 
pôsobnosti vo veciach územného plánovania, stavebného konania a výrubu drevín najmä 
písomnú agendu starostu obce, písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu obce 
vydaných v správnom konaní a ďalšie súvisiace písomnosti. 

8.Spoločný obecný úrad bude priebežne informovať o spôsobe vybavenia vecí dotknutého 
účastníka zmluvy. 

9.Každý účastník zmluvy sa zaväzuje poskytnúť spoločnému obecnému úradu všetky 
podklady a umožniť výkon jeho pôsobnosti tak, aby mohol byť naplnený účel tejto zmluvy 
a spoločný obecný úrad mohol plniť svoju úlohu. 

lO. Táto zmluva pre účastníka zmluvy nadobudne platnosť udelením súhlasu nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. Táto zmluva nadobúda účinnosť 
dňom, keď s ňou vyjadrilo súhlas najmenej 5 účastníkov zmluvy. Súčasťou tejto zmluvy sú 
uznesenia obecného zastupiteľstva účastníkov zmluvy, ktoré doručia účastníci zmluvy 
obci Vojany. 
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ll. Účastník zmluvy môže odstúpiť od tejto zmluvy vždy iba k 31.12. s tým že odstúpenie 
od zmluvy ·musí byť doručené všetkým ostatným účastníkom zmluvy najmenej 90 dní 
predo dňom odstúpenia od zmluvy, inak je odstúpenie neplatné. Odstúpením od zmluvy sa 
zmluva pre účastníka zmluvy zrušuje dňom 31.12 príslušného kalendárneho roka. 
Vyporiadanie majetkových a finančných záväzkov s účastníkom zmluvy, ktorý od zmluvy 
odstúpil sa vykoná do 6 mesiacov od účinnosti odstúpenia od zmluvy podľa zásad 
uvedených v článku IV/12 tejto zmluvy. 

12.Vecí a majetkové práva nadobudnuté účastníkmi zmluvy z toho zmluvného vzťahu sa 
stávajú ich podielovým spoluvlastníctvom v podiele, v akom sa podielali na jeho získani. 

13.Táto zmluva je vyhotovená v desiatich vyhotoveniach z ktorých každý účastník zmluvy 
obdrží jedno vyhotovenie a obec Vojany obdrží dve vyhotovenía 

14.Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba vo forme písomného dodatku so 
súhlasom všeth.')tch účastníkov zmluvy. 

15.Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená ·na základe ich slobodnej 
vôle, vážne, určite a zrozumiteľne. Na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

Vo Vojanoch dňa 29.decembra 

Obec Beša, 
zastúpená Viliamom Titkom 

starostom obce 

Obec Oborín 
zastúpená Árpádom Csurim 

starostom obce 

Obec Veľké Raškovce 
zastúpená Elemérom Jaka bom 

starostom obce 

v ~ L dna ............................... . 

~-. 

dňa ·····-·····················(.)7ťľZ {'l 

v t~' v--' 0 ~ 
na ............................... \ 

~ 



Obec Vojany 
zastúpená Štefanom Czinkeom 

starostom obce 

Obec Čičarovce 
zastúpená Imrichom Vargom 

starostom obce 

Obec Malé Raškovce 
zastúpená Jolanou Žeňuchovou 

starostkou obce 

-4-

dňa ................................ . 
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