
Zmluva
o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20 zákona 
č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, prerokovaná Obecným 

zastupiteľstvom v Prašiciach dňa 28. 6. 2018 schválená 
Uznesením č. 346/2018

v
OBEC PRASICE, zast. Erikou Nemešovou, starostkou obce
Sídlo : Ul. 1. mája 142, 956 22 Prašice
Bankové spojenie : Primá banka, pobočka Topoľčany
Číslo účtu : SK02 5600 0000 0008 8666 9001
IČO : 00310964
tel. 038/53914 21
a
OBEC TESARE, zast. Danielom Bagom, starostom obce
Sídlo : 956 21 Tesáre č. 128
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Topoľčany
Číslo účtu : SK24 0200 0000 0000 1262 3192
IČO : 0000311146
tel. 038/5378235

v záujme efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach 
stavebného a vyvlastňovacieho konania podľa § 20 ods. 2,3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa účastníci dohodli na zmluve tohto 
znenia:

1.
Zriadenie spoločného obecného úradu

Účastníci tejto zmluvy zriaďujú v súlade s platnými právnymi predpismi spoločný obecný 
úrad.

2.
Predmet zmluvy

Účastníci zmluvy zriaďujú spoločný obecný úrad na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy 
zverených zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré kompetencie boli 
prenesené zák. č. 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, okrem ohlásenia drobných 
stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác a vydávania rozhodnutí na informačné 
a reklamné zariadenia.



Sídlo spoločného obecného úradu
3.

Sídlom spoločného obecného úraduje Obec Prašice -  Obecný úrad, 1. mája 142,
956 22 Prašice

4.
Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú

5.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Účastník zmluvy v 2. rade -  Obec Tesáre je povinný bezodkladne poskytnúť obci 
Prašice všetky doručené žiadosti a potrebné údaje k vybaveniu týchto žiadostí
a podnetov občanov, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy. Tieto žiadosti, podnety doručí 
starosta obce písomne spoločnému obecnému úradu do 3 dní od podania žiadosti 
u obce.

2. Obec Prašice je povinná postupovať pri plnení povinností plynúcich jej z predmetu 
zmluvy /prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného zákona/ v súlade
s platnou legislatívou pre danú oblasť a s náležitou odbornou starostlivosťou.

3. Účastníci zmluvy sú povinní konať tak, aby nedošlo k prieťahom v konaní.

6.
Financovanie a organizácia spoločného obecného úradu

1. Štatutárnym orgánom v majetkoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa 
spoločného obecného úraduje starostka obce Prašice.

2. Správnym orgánom ak podáva žiadosť občan príslušnej obce, je starosta obce. Ak 
žiadosť podáva obec, je správnym orgánom starosta tej obce, ktorá je určená 
Okresným úradom Nitra.

3. Zamestnancami spoločného obecného úradu sú zamestnanci obce Prašice -  obecného 
úradu, ktorí v rámci pracovných náplní vykonávajú činnosť podľa predmetu tejto 
zmluvy, a to výkonu úloh štátnej správy zverených zák. č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov.

4. Spôsob financovania tejto činnosti je nasledovný :
4.1. Dotácia od štátu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného 

konania bude uhradená na účet obce Prašice 
č. SK 02 5600 0000 0008 8666 9001, Príma banka Topoľčany.
Obec Prašice ku koncu príslušného kalendárneho roka vystaví Obci Tesáre 
vyúčtovaciu faktúru nákladov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti 
stavebného konania. Obec Tesáre je povinná faktúru uhradiť najneskôr v 
termíne do konca príslušného kalendárneho roka na účet obce Prašice č.
SK 02 5600 0000 0008 8666 9001.

5. Organizačná štruktúra spoločného obecného úradu je súčasťou organizačnej štruktúry 
obce -  OcÚ.



Skončenie zmluvy
7.

1. Zmluva j e dohodnutá na dobu neurčitú
2. Obec Prašice si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu v prípade, ak druhý účastník 

zmluvy, napriek písomným výzvam, si neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
3. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začne plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúcom 

po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
4. Účastník zmluvy je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak niektorý z účastníkov bude 

opakovane porušovať ustanovenia tejto zmluvy.
Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
poslancov obecného zastupiteľstva obce, ktorej sa odstúpenie týka. Odstúpenie je 
účinné dňom doručenia obci Prašice.

5. V prípade skončenia zmluvného vzťahu sú zmluvné strany povinné protokolárne 
odovzdať spisovú agendu vo veci preneseného výkonu štátnej správy, ktorý sa 
realizuje na základe tejto zmluvy do 15 dní.

8.
Záverečné ustanovenia

1. Podmienka platnosti zmluvy v zmysle § 20 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. je deklarovaná 
priloženým výpisom z uznesenia obecného zastupiteľstva a je neoddeliteľnosťou 
súčasťou tejto zmluvy.

2. Táto zmluva sa uzatvára slobodne a vážne, zrozumiteľne a určito a zmluvné strany ju 
na znak súhlasu podpisujú.

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 1 x pre obec Tesáre, 1 x pre obec Prašice 
a 1 x pre Okresný úrad Nitra, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a 1 x 
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť od 
1. 8. 2018.

ObecJFésáre
zast. £)$mielom Bagom 
staro stóm obce

V Prašiciach dňa 27. 7. 2018

Obec Prašice
zast. Erikou Nemešovoi 
starostkou obce


