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N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
a/ schvaľuje 
 

Zmluvu  o zriadení spoločného obecného úradu (Príloha č. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dôvodová správa 

 
 



Prenesený výkon štátnej stavebnej správy  v prvom stupni vykonávajú obce ako stavebné úrady 
podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov.  

V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej 
správy vo veciach stavebného konania zmluvné strany uzatvorili v zmysle §20a ods. 2, ods. 3 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 31.01.2003  Zmluvu o zriadení 
spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p v znení dodatkov č. 1 až 3 a Dohody o pristúpení 
zmluvných strán k Zmluve o Zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p zo dňa 31.01.2003 v 
znení dodatkov č. 1 až 3 zo dňa 31.12.2015 (ďalej len „zmluva o zriadení spoločného obecného úradu“), 
predmetom ktorej bolo zriadenie spoločného obecného úradu so sídlom mesto Žiar nad Hronom. 

 
Nakoľko zmluva o zriadení spoločného obecného úradu nereflektovala ďalšie zmeny súvisiacich 

právnych predpisov a nadobudnutie účinnosti Zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), čím 
sa niektoré ustanovenia zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu stali neaktuálne, je potrebné tieto 
zmeny právnych prepisov zapracovať do toho času platnej zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 
formou dodatku alebo novou zmluvou. 

 
Zmluvné strany majú záujem doplniť a precizovať zmluvný vzťah a zabezpečiť tak kvalitné, 

racionálne a efektívne zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach stavebného 
konania, z tohto dôvodu v Prílohe č. 1 predkladáme na schválenie Zmluvu o zriadení spoločného obecného 
úradu. 

  
Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov spoločného obecného úradu a v 

majetkovoprávnych vzťahov týkajúcich sa spoločného obecného úradu je primátor mesta Žiar nad Hronom. 
 
Rozsah činností v zmluve o zriadení spoločného obecného úradu v Prílohe č. 1 je pôvodný, žiadne nové 
činnosti nepribudli. Navrhujeme zmenu počtu zamestnancov zo 6 na 8 (počet odborných samostatných 
referentov je 7 + 1 administratívny pracovník). Ďalšou zmenou je zmena v spôsobe financovania nedoplatku 
- tzv. vyrovnávacej položky - doteraz bol limit max. 1,20 € /obyvateľ obce, v novom návrhu už neuvádzame 
maximálny limit; predmetom vyúčtovania bude reálny náklad v danom roku na zabezpečenie činností podľa 
zmluvy. Poslednou zmenou je zmena právnych predpisov (zákon o e-Governmente) - v Článku IV. Práva a 
povinnosti zmluvných strán sú stanovené pravidlá súvisiace s písomnosťami.  
 

 
 

Na platnosť Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu (Príloha č. 1) je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 1 
 



ZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO 
ÚRADU 

 

1. Mesto Žiar nad Hronom 

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, primátor 

Sídlo: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, IČO: 00321125 

 

2. Obec Bartošova Lehôtka 

Štatutárny orgán: Ľubomír Bielik, starosta obce 

Sídlo: Bartošova Lehôtka č. 80, 967 01 Kremnica, IČO: 00320528 

 

3. Obec Bzenica 

Štatutárny orgán: Marek Kováč, starosta obce  

Sídlo: Bzenica 74, 966 01 Bzenica, IČO: 00320552 

 

4. Obec Dolná Trnávka 

Štatutárny orgán: Ing. Katarína Lajčiaková, starostka obce  

Sídlo: Dolná Trnávka 66, 966 21 Dolná Trnávka, IČO: 00320579 

 

5. Obec Dolná Ždaňa 

Štatutárny orgán: Mgr. Andrea Murgašová, starostka obce  

Sídlo: Dolná Ždaňa, 966 01 Dolná Ždaňa, IČO 0032595 

 

6. Obec Dolná Ves 

Štatutárny orgán: Milan Pračko, starosta obce  

Sídlo: Dolná Vec, 967 01 Dolná Ves, IČO: 00320587 

 

7. Obec Hliník nad Hronom 

Štatutárny orgán: Vladimír Mikuláš, starosta obce 

Sídlo: Železničná 320, 965 01 Hliník nad Hronom, IČO: 00320609 

 

8. Obec Horná Ždaňa 

Štatutárny orgán: Alena Bugárová, starostka obce 

Sídlo: Horná Ždaňa 167, 966 04 Horná Ždaňa, IČO: 00320633 

 

9. Obec Hronská Dúbrava 

Štatutárny orgán: Mgr. Jozef Brhlík, starosta obce 

Sídlo: Hronská Dúbrava 112, 966 11 Hronská Dúbrava, IČO: 00320668 

 

10. Obec Ihráč 

Štatutárny orgán: Ľudmila Febenová, starostka obce  

Sídlo: Ihráč 57, 967 01 Ihráč, IČO: 00320604 

 

11. Obec Janova Lehota 

Štatutárny orgán: Ing., Mgr. Božena Kováčová MHA, starostka obce  

Sídlo: Janova Lehota 38, 966 24 Janova Lehota, IČO: 00320706 

 

12. Obec Kopernica 

Štatutárny orgán: Rastislav Slanina, starosta obce  

Sídlo: Kopernica, 967 01  Kopernica, IČO: 00320749 

 

13. Obec Kosorín 

Štatutárny orgán: Peter Hric, starosta obce 

Sídlo: Kosorín 117, 966 24 Kosorín, IČO: 00320757 

14. Obec Krahule 

Štatutárny orgán: Miroslav Schwarz, starosta obce  



Sídlo: Krahule 26, 967 01 Krahule, IČO: 30230365 

 

15. Obec Kremnické Bane 

Štatutárny orgán: Juraj Vozár, starosta obce 

Sídlo: Kremnické Bane 1, 967 01 Kremnické Bane, IČO: 30230373 

 

16. Obec Kunešov 

Štatutárny orgán: PhDr. Mária Slašťanová, starostka obce  

Sídlo: Kunešov 1,   967  01 Kunešov, IČO: 00320803 

 

17. Obec Ladomerská Vieska 

Štatutárny orgán: Vladimír Baran, starosta obce 

Sídlo: Ladomerská Vieska 132, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 00652199 

 

18. Obec Lehôtka pod Brehmi 

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Zaťko, starosta obce 

Sídlo: Lehôtka pod Brehmi 22, 966 01 Lehôtka pod Brehmi, IČO: 00320811 

 

19. Obec Lovča 

Štatutárny orgán: Ondrej Bahno, starosta obce 

Sídlo: Geromettova 35, 966 21 Lovča, IČO: 00320820 

 

20. Obec Lovčica - Trubín 

Štatutárny orgán: Rudolf Námešný, starosta obce 

Sídlo: Lovčica - Trubín 116, 966 23 Lovčica - Trubín, IČO: 00320838 

 

21. Obec Lúčky 

Štatutárny orgán: František Zajak, starosta obce  

Sídlo: Lúčky 77/18, 967 01 Lúčky, IČO: 30230381 

 

22. Obec Lutila 

Štatutárny orgán: Ján Pružina, starosta obce 

Sídlo: Štefánikova 48/84, 966 22 Lutila, IČO: 00652113 

 

23.  Obec Nevoľné 

Štatutárny orgán: Ing. Štefan Henžel, starosta obce  

Sídlo: Nevoľné 33, 967 01 Nevoľné, IČO: 00320889 

 

24. Obec Pitelová 

Štatutárny orgán: Ján Kubík, starosta obce  

Sídlo: Pitelová 79, 966 11 Pitelová, IČO: 00320919 

 

25. Obec Prestavlky 

Štatutárny orgán: Ján Abrahám, starosta obce 

Sídlo: Prestavlky 226, 966 01 Prestavlky, IČO: 00320951 

 

26. Obec Prochot 

Štatutárny orgán: Darina Gajdošová, starostka obce  

Sídlo: Prochot 39, 966 04  Prochot, IČO: 00320960 

 

27. Obec Repište 

Štatutárny orgán: Vladimír Šalkovský, starosta obce  

Sídlo: Repište 158, 966 03  Repište, IČO: 00320978 

 

 

 

28. Obec Sklené Teplice 

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Meliš, starosta obce 



Sídlo: Sklené Teplice 161, 966 03 Sklené Teplice, IČO: 00321001 

 

29. Obec Slaská 

Štatutárny orgán: Daniel Gelien, starosta obce  

Sídlo: Slaská 17, 966 22 Slaská,  IČO: 0032994 

 

30. Obec Stará Kremnička 

Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Rigo, starosta obce 

Sídlo: Stará Kremnička 198, 965 01 Stará Kremnička, IČO:00321010 

 

31. Obec Tmavá Hora 

Štatutárny orgán: Mgr. Pavel Kravec, starosta obce 

Sídlo: Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11 Tmavá Hora, IČO: 00321052 

 

32. Obec Vyhne 

Štatutárny orgán: Vladimír Bevelaqua, starosta obce  

Sídlo: Vyhne 100, 966 02    Vyhne, IČO: 00321109 

 
 
Preambula: 

Vzhľadom na skutočnosť, že  

- obce nachádzajúce sa v okrese Žiar nad Hronom spolu s mestom Žiar nad Hronom uzatvorili dňa 

31. 1. 2003 zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p, predmetom ktorej je 

zriadenie spoločného obecného úradu so sídlom v meste Žiar nad Hronom a úprava rozsahu jeho 

úloh a práv a povinností zmluvných strán, 

- zmluvné strany následne uzatvorili dňa 31. 12. 2003 dodatok č. 1, dodatok č. 2 a dňa 8. 3. 2013 

dodatok č. 3, ktorých predmetom sú zmeny v personálnom obsadení spoločného obecného úradu 

a jeho spôsobe financovania, 

- dňa 31. 12. 2015 uzatvorili zmluvné strany dohodu o pristúpení zmluvných strán k zmluve o zriadení 

spoločného obecného úradu č. 1/EO/2003/MP-p zo dňa 31.01.2003 v znení dodatkov č. 1 až č. 3, na 

základe ktorej k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pristúpila Obec Hliník nad Hronom 

a Obec Stará Kremnička, 

- zmluva o zriadení spoločného obecného úradu  v znení jej dodatkov nereflektovala ďalšie zmeny 

súvisiacich právnych predpisov a nadobudnutie účinnosti zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o e-Governmente), čím sa niektoré ustanovenia zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu stali 

obsolétnymi, 

- zmluvné strany majú záujem doplniť a precizovať zmluvný vzťah a zabezpečiť tak kvalitné, 

racionálne a efektívne zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach 

stavebného konania podľa § 20a ods. 2 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov 

uzatvárajú zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu v tomto znení: 
 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany zriaďujú spoločný obecný úrad (ďalej len „SOÚ“) so sídlom v meste Žiar nad 

Hronom. 

 

2. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa SOÚ a v pracovnoprávnych 

veciach týkajúcich sa zamestnancov v SOÚ je primátor mesta Žiar nad Hronom. 
 

3. Činnosť SOÚ riadi vedúci Odboru stavebného poriadku Mestského úradu Žiar nad Hronom. 

  
 

Článok II. 



Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany zriaďujú SOÚ na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy 

zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“) do pôsobnosti zmluvných strán okrem činností podľa 

§ 57 stavebného zákona, ktoré si budú zabezpečovať zmluvné strany na svojich obecných úradoch. 

 

2. SOÚ bude na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku  

 

2.1. vykonávať prípravu podkladov na rozhodovaciu činnosť, povoľovaciu činnosť vrátane ukladania 

sankcií a to hlavne: 

2.1.1. viesť územné konania (okrem územia vojenských obvodov) a vydávať územné rozhodnutia (§ 

32 až 42 stavebného zákona), 

2.1.2. viesť stavebné konania a vydávať stavebné povolenia na stavby a ich zmeny (§ 54 až 70 

stavebného zákona), okrem stavieb spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných 

úradov podľa § 120 a 121 stavebného zákona a obstarávania drobných stavieb, stavebných 

úprav a udržiavacích prác podľa § 57 stavebného zákona, ktoré si budú zabezpečovať účastníci 

zmluvy na svojich obecných úradoch, 

2.1.3. povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení (§ 71 až 73 stavebného zákona), 

2.1.4. viesť kolaudačné konania a vydávať kolaudačné rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal stavebné 

povolenie a povoľovanie zmien v užívaní stavby (§ 76 až 85 stavebného zákona), 

2.1.5. nariaďovanie údržby stavby, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe alebo 

stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďovanie alebo povoľovanie 

odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení (§ 86 až 97 stavebného zákona), 

2.1.6. rozhodovanie o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 stavebného zákona), 

2.1.7. rozhodovanie o vyprataní stavby (§ 96 stavebného zákona), 

2.1.8. nariaďovanie urobiť nápravu na stavbe, rozhodovanie o zastavení prác na stavbe a o zrušení 

stavebného povolenia (§ 102 stavebného zákona), 

2.1.9. prerokovanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a fyzických 

osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcií (§ 105 až 107 stavebného zákona), 

2.1.10. rozhodovanie o rozsahu oprávnenia vstupovať na pozemky a stavby a rozhodovanie o 

opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe (§ 134 a 135 stavebného zákona), práva 

jednotlivých starostov podľa § 134 stavebného zákona týmto nie sú dotknuté, 

2.1.11. vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 stavebného 

zákona). 

 

2.2. vykonávať kontrolnú činnosť v rámci: 

2.2.1. zabezpečovania výkonu štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 stavebného zákona), 

2.2.2. nariaďovania skúšok stavby, odobratia a preskúšania vzoriek a prizvania znalcov na posúdenie 

technicky náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 stavebného zákona). 

 

2.3. viesť evidenciu v rámci: 

2.3.1. zabezpečovania činností vyplývajúcich zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 

stavebného zákona), 

2.3.2. vedenia evidencii a ukladania rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z 

činnosti stavebného úradu. 

 

2.4. prešetrovať petície a sťažnosti: 

2.4.1. prešetrovať sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v 

rozsahu svojej pôsobnosti, 

2.4.2. vybavovať petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v 

znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 

2.5. zabezpečovať prípravu podkladov na výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní.  

 

2.6. poskytovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 



 

2.7. zabezpečovať výkon spravodajskej činnosti podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

 

Článok III. 

Organizácia SOÚ a jeho financovanie 

 

1. Počet zamestnancov SOÚ s pôsobnosťou stavebného úradu je 8. 

 

2. Financovanie činnosti spoločného obecného úradu pozostáva z troch položiek. 

2.1. Položka č. 1 – Rozpočtové finančné prostriedky – dotácie zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu 

nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania. 

2.2. Položka č. 2 - Správne poplatky vybrané za úkony a konania spoločného obecného úradu. 

2.3. Položka č. 3 - Vyrovnávacia položka, ktorou sa rozumie časť prostriedkov vynakladaných na pokrytie 

skutočných nákladov na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú zaplatiť vyrovnávaciu položku na účet mesta Žiar nad Hronom, vedený vo VÚB, a. s., 

Žiar nad Hronom, číslo účtu 1693145054/0200 (variabilný symbol je IČO obce) na základe 

vyúčtovania skutočných nákladov a príjmov spoločného obecného úradu za predchádzajúci 

kalendárny rok vždy do 30 dní od predloženia vyúčtovania. Vyrovnávacia položka bude určená 

sumou pripadajúcou na jedného obyvateľa príslušnej obce a za určujúci sa bude považovať počet 

obyvateľov k 01.01. príslušného kalendárneho roka.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že správne poplatky vyberané za úkony a konania spoločného obecného 

úradu budú príjmom rozpočtu mesta Žiar nad Hronom, v ktorom je sídlo SOÚ. Správne poplatky 

budú zahrnuté do vyúčtovania skutočných nákladov a príjmov SOÚ za predchádzajúci kalendárny 

rok. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Podateľňou a výpravňou písomností týkajúcich sa činností uvedených v Článku I. tejto zmluvy sú 

podateľne obecných úradov ako jednotlivých zmluvných strán.   

 

2. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa 

doručenia podaní fyzických osôb a právnických osôb doručiť na SOÚ všetky podania došlé ich 

obecnému úradu a týkajúce sa činností uvedených v Článku I. tejto zmluvy. 
 

3. Každú písomnosť týkajúcu sa činností uvedených v Článku I.  tejto zmluvy, spracovanú na SOÚ 

zašle tento príslušnému obecnému úradu elektronickými prostriedkami (e-mailovou poštou) 

najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa spracovania.  
 

4. Príslušný obecný úrad zabezpečí namnoženie a podpísanie písomnosti oprávnenou osobou (§ 13 

ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a následné 

expedovanie subjektom uvedeným v závere písomnosti (pod textom „Doručí sa:“ alebo „Na 

vedomie:“), a to najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa podpísania. Obecný úrad doručuje 

písomnosti v súlade s ustanoveniami § 24 až 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov. 
 

5. Príslušný obecný úrad po vykonaní doručovania každej písomnosti túto spolu s dokladmi o doručení 

(doručenky a obálky) predloží (doručí) SOÚ, a to najneskôr do troch pracovných dní odo dňa kedy 

bolo vykázané doručenie všetkým subjektom uvedeným v závere písomnosti.  
 

6. Pri vzájomnej komunikácii pri výkone verejnej moci elektronicky sú zmluvné strany povinné aplikovať 

ustanovenia zákona o e-Governmente, najmä ust. § 17 ods. 2 ( t. j. bežná elektronická komunikácia 

e-mail). 
 

7. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne poskytnúť SOÚ údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie 

podaní fyzických osôb a právnických osôb a na plnenie úloh vyplývajúcich z preneseného výkonu 

štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov a v zmysle Článku I. tejto zmluvy. 



 

8. Zmluvné strany sú povinné na požiadanie poskytnúť potrebnú súčinnosť SOÚ pri zabezpečovaní 

úloh vyplývajúcich z Článku I. tejto zmluvy. 
 

9. Zmluvné strany sú povinné zdržať sa všetkého, čo by mohlo viesť k prieťahom pri plnení predmetu 

zmluvy. 

 
Článok V. 

Ukončenie zmluvného vzťahu 

 
1. Každá zmluvná strana okrem mesta Žiar nad Hronom je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v 

prípade, ak mesto Žiar nad Hronom bude opätovne vo vzťahu k tejto zmluvnej strane porušovať 

ustanovenia tejto zmluvy. Na platnosť odstúpenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov obecného zastupiteľstva obce ako zmluvnej strany, ktorá chce od zmluvy 

odstúpiť. Odstúpenie, ktorého súčasťou musí byť výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, musí 

byť písomné a je účinné dňom doručenia mestu Žiar nad Hronom. 

 

2. Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu voči tej zmluvnej strane, ktorá si 

opakovane napriek písomným výzvam neplnila svoje povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. 

Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom bola výpoveď doručená. Výpoveď potvrdzuje svojim rozhodnutím Mestské zastupiteľstvo 

v Žiari nad Hronom. 
 

3. Každá zmluvná strana okrem mesta Žiar nad Hronom je oprávnená vypovedať zmluvu bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť dňom 1.11. príslušného kalendárneho roku, 

pričom zmluvná strana je povinná výpoveď doručiť najneskôr ku dňu 31.10. príslušného 

kalendárneho roku. Výpoveď potvrdzuje svojim rozhodnutím obecné zastupiteľstvo obce ako 

zmluvnej strany. 
 

4. V prípadoch odstúpenia od zmluvy a v čase plynutia výpovednej lehoty sú účastníci zmluvy povinní 

vykonávať všetky úkony a činnosti podľa tejto zmluvy, ktoré nepripúšťajú odklad, a to predovšetkým 

s ohľadom na plynutie lehôt podľa platných právnych predpisov. 
 

5. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo vypovedania zmluvy SOÚ zmluvnej strane postúpi príslušnú 

agendu vrátane archivovaných písomností podľa tejto zmluvy, v súlade s územnou pôsobnosťou 

účastníka zmluvy. Mesto Žiar nad Hronom je povinné informovať všetky zmluvné strany v prípade 

ukončenia zmluvného vzťahu ktoroukoľvek zmluvnou stranou. 

 
Článok VI. 

Osobitná zodpovednosť za škodu 

 

1. Rozhodnutia vydávané podľa tejto zmluvy v zmysle stavebného zákona vybavuje úradným 

postupom SOÚ. 

 

2. Rozhodnutia podľa bodu 1. tohto článku zmluvy podpisujú jednotliví starostovia obcí ako účastníci 

zmluvy v rozsahu svojej územnej pôsobnosti. 

 

3. Na prípady osobitnej zodpovednosti za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo 

nesprávnym úradným postupom sa primerane vzťahujú ustanovenia platných právnych predpisov. 

 

4. SOÚ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od zmluvnej strany 

a SOÚ ani pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na 

nevhodnosť upozornil zmluvnú stranu a tá na použití týchto podkladov trvala. 

 
 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 



 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 32 exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom 

exemplári.  

 

3. Podmienka platnosti zmluvy v zmysle § 20a ods. 4 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení bola 

splnená pred jej podpisom. Výpisy uznesení obecných zastupiteľstiev zmluvných strán tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 

4. Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných právnych 

predpisov. 
 

5. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne, každá zmena a doplnenie zmluvy musí byť 

schválené obecným zastupiteľstvom každej zmluvnej strany. 
 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení 

na webovom sídle všetkých zmluvných strán. 
 

  

V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 
 

  
  

       
Mgr. Peter Antal, primátor 

       
Mesto Žiar nad Hronom 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

    

       
Ľubomír Bielik, starosta 

       
Bartošova Lehôtka 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Marek Kováč, starosta 

       
Bzenica 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ing. Katarína Lajčiaková, starostka 

       
Dolná Trnávka 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ľubomír Bielik, starosta 

       
Bartošova Lehôtka 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Mgr. Andrea Murgašová, starostka 

       
Obec Dolná Ždaňa 

V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 
   

  

       
Vladimír Mikuláš, starosta 



       
Obec Hliník nad Hronom 

    
 
    

V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 
   

  

       
Alena Bugárová, starostka 

       
Obec Horná Ždaňa 

 
       

V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 
   

  

       
Mgr. Jozef Brhlík, starosta 

       
Obec Hronská Dúbrava 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ľudmila Febenová, starostka 

       
Obec Ihráč 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ing. Mgr. Božena Kováčová, MHA, 
starostka 

       
Obec Janova Lehota 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Rastislav Slanina, starosta 

       
Obec Kopernica 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Peter Hric, starosta 

       
Obe Kosorín 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Miroslav Schwarz, starosta 

       
Obec Krahule 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Juraj Vozár, starosta 

       
Kremnické Bane 

        

 

 
 
 
 

      

V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 
   

  

       
PhDr. Mária Slašťanová, starostka 



       
Obec Kunešov 

 
        

V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 
   

  

       
Vladimír Baran, starosta 

       
Obec Ladomerská Vieska 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ing. Juraj Zaťko, starosta 

       
Obec Lehôtka pod Brehmi 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ondrej Bahno, starosta 

       
Obec Lovča 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Rudolf Námešný, starosta 

       
Obec Lovčica-Trubín 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
František Zajak, starosta 

       
Obec Lúčky 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ján Pružina, starosta 

       
Obec Lutila 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ing. Štefan Henzel, starosta 

       
Obec Nevoľné 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ján Kubík, starosta 

       
Obec Pitelová 

        
 
 
 

       

 
 

V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 
   

  
 
 



 

       
Ján Abrahám, starosta 

       
Obec Prestavlky 

        

 
 
       

V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 
   

  

       
Darina Gajdošová, starostka 

       
Obec Prochot 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Vladimír Šalkovský, starosta 

       
Obec Repište 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ing. Ľubomír Meliš, starosta 

       
Obec Sklené Teplice 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Ing. Stanislav Rigo, starosta 

       
Obec Stará Kremnička 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Mgr. Pavel Kravec, starosta 

       
Obec Trnavá Hora 

        

        
V Žiari nad Hronom, dňa ......................... 

   
  

       
Vladimír Bevelaqua, starosta 

       
Obec Vyhne 

 
 

 


