
Dodatok č. 4
k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 07.01.2003 

v znení neskorších dodatkov

ČI. 1 
Zmluvné strany

Obec Brezovica
Zastúpená Mariánom Ujmiakom, starostom obce 
IČO: 00314421

Obec Čimhová
Zastúpená Ing. Danielou Tretinovou, starostkou obce 
IČO: 00634956

Obec Hladovka
Zastúpená PhDr. Mariánom Bmušákom, starostom obce 
IČO: 00314480

Obec Liesek
Zastúpená Ing. Martinom Dreveňákom, starostom obce 
IČO: 00314617

Obec Oravský Biely Potok
Zastúpená Mgr. Jánom Kaššákom, starostom obce 
IČO: 00314706

Obec Podbiel
Zastúpená Slavomírom Korčuškom, starostom obce 
IČO: 00314 790

Obec Suchá Hora
Zastúpená Ing. Milošom Šustekom, starostom obce 
IČO: 00314871

Obec Štefanov nad Oravou
Zastúpená Ing. Ivanom Maťugom, starostom obce 
IČO: 00314889

Obec Vitanová
Zastúpená Dušanom Ondríkom, starostom obce 
IČO: 00314978

Obec Zábiedovo
Zastúpená Ing. Jánom Banovčanom, starostom obce 
IČO: 00314994

Mesto Trstená
Zastúpené Ing. Jurajom Bemaťákom, primátorom mesta 
IČO: 00314897

(ďalej len „účastníci zmluvy“)



uzatvárajú

tento dodatok k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 07.01.2003
v znení neskorších dodatkov.

0.2

1. V čl. 2 bod 1 znie
„Účastníci zmluvy zriaďujú spoločný obecný úrad - stavebný úrad (ďalej aj ako „spoločný 
obecný úrad“ aj ako „SOU“) so sídlom v meste Trstená, s nasledovnou adresou:

Mesto Trstená 
Spoločný obecný úrad 
Bernolákova 96/8 
028 01 Trstená“.

2. V čl. 2 bod 2 sa slová „v majetkovoprávnych vzťahoch“ nahrádzajú slovami „v 
majetkovoprávnych veciach“.

3. V čl. 4 bod 3 v druhej vete sa za slovo „mesta“ vkladá slovo „Trstená“.

4. V čl. 5 časť Každý účastník zmluvy má nasledovné práva v ods. 1 sa slová „právo na 
informácie,, nahrádzajú slovami „byť informovaný“.

5. V čl. 5 časť Každý účastník zmluvy má nasledovné práva v ods. 2 sa vypúšťa slovo 
„právo“.

6. V čl. 5 časť Každý účastník zmluvy má nasledovné práva v ods. 3 sa vypúšťa slovo 
„právo“.

7. V čl. 5 časť Povinnosti primátora mesta Trstená, ktoré je sídlom SOU v ods. 3 sa slová 
„vypracovať rozpočet SOÚ na“ nahrádzajú slovami „zabezpečiť vypracovanie rozpočtu 
na nasledujúci“.

8. V čl. 5 časť Povinnosti primátora mesta Trstená, ktoré je sídlom SOU v ods. 4 sa slová 
„viesť výdavky a príjmy“ nahrádzajú slovami „zabezpečiť vedenie výdavkov a príjmov“.

9. V čl. 5 časť Povinnosti primátora mesta Trstená, ktoré je sídlom SOU sa ruší bod 5.

10. V čl. 5 časť Povinnosti primátora mesta Trstená, ktoré je sídlom SOÚ sa doterajšie 
odseky 6 až 8 označujú ako odseky 5 až 7.

11. V čl. 5 časť Povinnosti primátora mesta Trstená, ktoré je sídlom SOÚ sa rušia body 6, 7 
a nahrádzajú novým bodom 6, ktorý znie
„6. polročne zvolať účastníkov zmluvy na prerokovanie výsledkov činnosti SOÚ, 
čerpania rozpočtu SOÚ, prípadne iných otázok týkajúcich sa SOÚ podľa návrhov 
účastníkov zmluvy spolu so zamestnancami SOÚ.“.



12. V čl. 7 bod 1 znie
„1. Na vykonávanie pôsobností dohodnutých v čl. 3 tejto zmluvy, budú určení dvaja 
zamestnanci mesta Trstená.“.

13. V čl. 7 bod 7 sa vypúšťa text za druhou a treťou odrážkou a nahrádza novým, ktorý znie 
„-Vybavené a uzavreté spisy zamestnanci SOU po ukončení roku protokolárne odovzdajú 
na archiváciu príslušnému starostovi. Jedno vyhotovenie protokolu ostáva na SOU.“.

14. V čl. 8 bod 1 znie
„1. Účastníci zmluvy prispievajú na bežné výdavky SOU, na ktoré nepostačujú štátom 
poskytnuté finančné prostriedky, podielom podľa počtu všetkých vydaných rozhodnutí 
v pôsobnosti úradu v mene jednotlivých účastníkov zmluvy v priebehu predchádzajúceho 
kalendárneho roka a na mimoriadne jednorazové výdavky podľa počtu svojich 
obyvateľov k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.,,

15. V čl. 8 bod 2 znie
„2. Na činnosť SOU budú priamo použité štátom poskytnuté finančné prostriedky:
- na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného 
poriadku,
- na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 
a účelové komunikácie.“.

16. V čl. 8 bod 3 sa rušia písm. a) a b).

17. V čl. 8 sa doterajšie písmená c) až e) označujú ako písmená a) až c).

18. V čl. 8 bod 3 písm. b) sa za slová „prístup k internetu,“ vkladajú slová „ochranné 
pracovné pomôcky, školenia“.

19. V čl. 8 bod 4 sa slová „30.10.“ nahrádzajú slovami „15. novembra“.

20. V čl. 8 bod 4 sa na konci vkladajú slová ,„ spolu so štatistikou rozhodnutí podľa 
účastníkov zmluvy k 30. októbru bežného roka“.

21. V čl. 8 bod 5 sa slová „20.11.“ nahrádzajú slovami „30. novembra“.

22. V čl. 8 bod 6 znie
„6. Každý účastník zmluvy uhradí prislúchajúcu časť nákladov na činnosť SOU, podľa 
bodu 1 tohto článku, v dvoch polročných platbách v mesiaci júl a december príslušného 
roku, a to najneskôr do 15 dní od doručenia Oznámenia o výške platby z Mesta Trstená, 
ak sa účastníci zmluvy nedohodnú inak.“.

23. V čl. 8 bod 10 v druhej vete sa slovo „takto“ nahrádza slovom „spoločne“.



ČI. 3
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 
zo dňa 07.01.2003 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva o zriadení spoločného 
obecného úradu“).

2. Ostatné ustanovenia zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu ostávajú v platnosti.
3. Platnosť tohto dodatku je podmienená podpisom štatutárnych orgánov všetkých 

účastníkov zmluvy po schválení tohto dodatku nadpolovičnou väčšinou všetkých 
poslancov jednotlivých obecných zastupiteľstiev.

4. Súčasťou dodatku je výpis uznesenia obecného zastupiteľstva každého účastníka zmluvy, 
ktorým schválil tento dodatok.

5. Účinnosť tohto dodatku je dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia na webovej 
stránke mesta Trstená.

6. Tento dodatok je vyhotovený v dvanástich rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží 
po jednom vyhotovení a jedno vyhotovenie obdrží Okresný úrad Žilina, odbor výstavby 
a bytovej politiky.

7. Mesto Trstená po nadobudnutí účinnosti tohto dodatku vyhotoví konsolidované znenie 
Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu a toto odovzdá každému účastníkovi 
zmluvy.

8. Účastníci zmluvy si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne 
a bez nátlaku a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Trstenej dňa

Ing. Juraj Bemaťák 
primátor mesta Trstená

Marián Ujmiak 
starosta obce Brezovica

Ing. Daniela Tretinová 
starostka obce Čimhová

//W  
M /  j  ¡, '

..........

PhDr. Marián Bmúšák 
starosta obce Hladovka
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Ing. Martin Dreveňák 
starosta obce Liesek

Mgr. Jáh Kaššák 
starosta obce Oravský Biely Potok
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9 Slavomír Korčuška 
starosta obce Podbiel

S  no) 
i  f )A m® j.d

Ing. Miloš Sujätek 
starosta obcp Suchá Hora
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Ing. Ivan Máťugja \
starosta obce Štefanov nad Oravou
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Dušan Ondrík 
starosta obce Vitanová

Ing. Ján Banovčan 
starosta obce Zábiedovo



Osvedčujem, že táto listina doslovne 

súhlasí s predloženým originálom 

/  osvedčeným—odpisom-;—képiou—/r 

zapísaným v osvedčovacej knihe pod


