
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy podľa zákona 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov a zákona 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

uzavretá v zmysle ustanovení §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov, § 20 a 20a zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov. 

 

I. 

Zmluvné strany 

1.  Obec: Melčice - Lieskové 

      Starosta: Ing.  Miroslav Matiaš                                                                                                    

Sídlo: 913 05 Melčice – Lieskové 119                                                                                          

IČO: 00 311 766                                                                                                                         

IBAN: SK92 0200 0000 0009 2202 8202 

2.   Obec: Štvrtok 

      Starosta: Pavol Habdák                                                                                                                            

Sídlo: Štvrtok 1, 913 05 Melčice – Lieskové                                                                   

IČO: 00 312 029                                                                                                                      

IBAN: SK34 5600 0000 0006 1937 6001 

3.   Obec: Ivanovce 

      Starosta: Bc. Mária Hládeková                                                                                        

Sídlo:  Ivanovce 1 , 913 05 Melčice-Lieskové                                                                                            

IČO: 00 311 651                                                                                                                         

IBAN: SK10 5600 0000 0006 5904 4001 

4. Obec: Adamovské Kochanovce 

      Starosta: Ing. Michal Križan                                                                                                

      Sídlo: Adamovské Kochanovce 268, 913 05  Melčice-Lieskové  

      IČO: 00 311 405                                                                                                                                          

      IBAN: SK61 5600 0000 0006 1689 6001 

(ďalej len zmluvné strany)      

 

II. 

Preambula 

2.1 

Zmluvné strany sú v súlade s právnymi predpismi SR najmä zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších 

predpisov povinné podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti okrem iného aj na zabezpečovaní 

preneseného výkonu úloh štátnej správy a samosprávy, ktoré prešli na obce v súlade so 

zákonom 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 

na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. 



 

2.2 

U účastníka č. 1 je zabezpečovaný prenesený výkon úloh štátnej správy a samosprávy podľa 

zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov a zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách  v znení 

neskorších predpisov (cestný zákon), ktoré prešli na obec v súlade so zákonom 416/2001 Z. z. 

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

v znení neskorších predpisov vlastným zamestnancom, odborne spôsobilou osobou na výkon 

týchto úloh.  

 

III. 

Predmet zmluvy 

3.1 

Zmluvné strany v spoločnej snahe zabezpečiť pre účastníkov č. 1 až 4 plnenie povinností 

vyplývajúce z právnych predpisov, najmä zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení 

neskorších predpisov a zák. č.135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov sa 

dohodli na spoločnom postupe opísanom nižšie za účelom zabezpečenia preneseného výkonu 

niektorých úloh štátnej správy a samosprávy, ktoré prešli na obce v súlade so zákonom 

416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky v znení neskorších predpisov špecifikovaných v bode 2.2 tejto zmluvy 

a uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci na zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej 

správy a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

a zákona 135/1961 Zb. cestný zákon  v znení neskorších predpisov. 

3.2 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie preneseného výkonu úloh štátnej správy 

a samosprávy podľa zákona 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov 

a zákona 135/1961 Zb. cestný zákon  v znení neskorších predpisov , ktoré prešli na obec 

v súlade so zákonom 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy v znení neskorších predpisov v  obci Melčice – Lieskové, Štvrtok, Ivanovce, 

Adamovské Kochanovce pomocou odborne spôsobilej osoby na výkon týchto úloh, 

zamestnancom obce Melčice – Lieskové.  

 

IV. 

Doba trvania zmluvy 

4.1 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

V. 

Podmienky spolupráce  

5.1 

Zmluvné strany sa dohodli, že účastníci  č. 1 až 4 budú uhrádzať na samostatný bankový účet 

zriadený účastníkom č. 1 príspevok vo výške 0,56 €/obyvateľ/ mesiac na úhradu nákladov 

spojených so zabezpečovaním úloh podľa tejto zmluvy. Čiastka bude uhradená účastníkmi č. 

1 až 4 vždy do 25. dňa príslušného mesiaca na zriadený účet. Počet obyvateľov pre príspevok 

v kalendárnom roku, je aktuálny počet obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho 

roka. 

 

 



5.2 

Náklady so zabezpečovaním úloh podľa tejto zmluvy vynaložené účastníkom č.1 budú 

pozostávať najmä zo mzdových nákladov, nákladov na odvody do poistných fondov, náklady 

na tvorbu sociálneho fondu a nákladov zamestnávateľa na zabezpečenie stravovania 

zamestnanca a ostatných prevádzkových nákladov.  

Ostatné prevádzkové náklady predstavujú kancelárske potreby, papier, telefón, cestovné, 

vedenie účtu, prípadne iné náklady súvisiace s činnosťou zabezpečenia predmetu zmluvy. 

 

5.3 

Náklady na distribúciu pre výkon stavebného zákona si hradí každá zmluvná strana sama. 

 

5.4 

Zmluvná strana č. 1 vyúčtuje poskytnutý príspevok najneskôr do 15.1.nasledujúceho 

kalendárneho roku podľa skutočných nákladov. 

 

5.5 

Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že účastník č. 1 bude dôsledne vykonávať svoje práva 

a povinnosti zamestnávateľa voči svojmu zamestnancovi (odborne spôsobilej osobe) 

poverenému výkonom činností v zmysle článku II. a článku III. tejto zmluvy. V prípade ak 

tento zamestnanec pri výkone svojej pracovnej činnosti akokoľvek pochybí, najmä ak pripraví 

rozhodnutie v rozpore s aplikovateľnou legislatívou, je účastník č. 1 povinný uplatniť si voči 

nemu nárok na náhradu škody v maximálnej výške v súlade s platnými pracovnoprávnymi 

predpismi a následne je v plnej výške povinný refundovať takto získané prostriedky tomu 

účastníkovi tejto zmluvy, ktorému bola chybou zamestnanca (odborne spôsobilej osoby) 

spôsobená škoda. 

 

VI. 

Zánik zmluvy 

 

6.1 

Táto zmluva zanikne: 

- písomnou dohodou všetkých zmluvných strán, 

- zmenou zákonných podmienok, 

- odstúpením. 

 

6.2 

Od tejto zmluvy môže hociktorá zo zmluvných strán odstúpiť a to k poslednému dňu 

aktuálneho kalendárneho štvrťroka písomnou formou zmluvnej strane č. 1, ktorá následne 

informuje ostatných účastníkov zmluvy. 

Výpovedná doba pri odstúpení je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď spolu s uznesením obecného 

zastupiteľstva účastníka zmluvy doručená účastníkovi č. 1. Pokiaľ účastník č. 1 vypovedá 

zmluvu, doručí túto ostatným účastníkom. Po ukončení zmluvného vzťahu, ktoréhokoľvek 

účastníka tejto zmluvy, zmluvná strana č. 1 vykoná vyúčtovanie finančných záväzkov 

v zmysle tejto zmluvy najneskôr do 30 dní po ukončení zmluvného vzťahu. 

 

 

 

 

 



VII. 

Záverečné ustanovenia 

7.1  

Pokiaľ táto zmluva neupravuje niektoré vzťahy medzi účastníkmi priamo, vzťahujú sa na tieto 

ustanovenia príslušné právne predpisy. 

 

7.2. 

Zmluvné strany uvedenú zmluvu podpisujú po riadnom oboznámení sa s obsahom zmluvy 

a s obsahom súhlasia. Zmluva bola uzatvorená na základe slobodnej vôle, nebola uzavretá 

v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany nemajú žiadne návrhy 

na doplnenie, zmluvu po prečítaní podpisujú. 

 

7.3. 

Táto zmluva o spolupráci podlieha schváleniu OcZ. 

 

7.4 

Zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie a jedno vyhotovenie bude doručené na Okresný úrad v Trenčíne, odbor výstavby 

a bytovej politiky.  

 

7.5 

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť od 9.10. 2018 

 

V Melčiciach-Lieskovom dňa: 8.10.2018 

 

Podpisy účastníkov zmluvy: 

 

 

 

Obec: Melčice - Lieskové 

Starosta : Ing.  Miroslav Matiaš                                                                                                     

 

 

 

Obec: Štvrtok 

Starosta : Pavol Habdák     

 

                                                                                                                        

Obec: Ivanovce 

Starosta : Bc. Mária Hládeková                                                                                         

 

 

Obec: Adamovské Kochanovce 

Starosta : Ing. Michal Križan                                                                                                      


