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1.

Zmluva
o zriadení spoločného obecného úradu

čt.l.
Účastníci zmluvy

Mesto Novaky
zasfupené: Ing. Dušanom ŠIMKOM, primátorom mesta

lČo: gtg:Ot
Bankové spojenie: 1,87 28-38210200

Počet obyvateťov:. 4 283

Obec Bystričany
zastupená:, Vojiechom BARTOŠ OM, starostom obce

tČo: lts otg
Bankové spojerrie: l80 23 -38210200

Poěet obyvateťov: l 832

Obec Čavoj
zastupená: Jánom NOVOTKOM, starostom obce

tČo: :ts ols
Bankové spojenie: 9000 1 82-00 1/5600

Počet obyvatel'ov: 528

Obec Čereňany
zasfupená: Stanislavom SLUKOM, starostom obce

tČo: ltg o+:
Bankové spojenie: 9000 246 001/5600
Poěet obyvateťov: l 706

Obec Diviacka Nová Ves
zastupená: Ivanom KOHÚTOM, starostom obce

tČo: ltg ost
Bankové spojenie: 170 20-38210200

Poěet obyvateťov: l 758

Obec Diviaky nad Nitricou
zastupená: lng. Júliusom DURANZTOM, starostom obce

tČo: l18 060
Bankové spojenie: 167 22-38210200

Počet obyvateťov: I 769

Obec Dlžín
zastupená: JUDr. Jozefom ŠTPPANCOM, starostom obce

tČo: e+azzt
Bankové spoj enie: 90080694-00 1 i5600
Počet obyvateťov: 185
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8. Obec Dolné Vestenice
zastúpená: Ing. Michalom JEDINÁKOM, starostom obce

tČo::ts oso
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12,
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14.

15.

16.

: .:.*ové spojenie: I88 24-38210200
: :et obyvateťov: 2 595

,,:ec Horná Ves
:.srupená: Jozefom HROTEKOM, starostom obce
:. O: _l18 l08
3rnkové spojenie: I85 25-38210200
Ptlčet obIvateťov: 1 472

obec Homé vestenice
zastupená: Ing. Pavlom FOLTÁNOM, starostom obce
rčo: :i8 116
Bankové spojenie: I50 25-38210200
Počet oblvateťov: 616

Obec Kamenec pod Vtáčnikom
zastupená: Ing. Dušanom ĎURIŠOM, starostom obce
IČo::t8 167
Bankové spojenie: l90 26-38210200
Počet oblvatel'ov: 1 840

obec kostolná ves
zastupená: Bc. Stanislavom PÁNISOM, starostom obce
ICO: 318 205
Bankové spoj enie: 1 89 20 -3821 0200
Počet oblvateťov: 458

Obec Lehota pod Vtáčnikom
zastupená: RSDr. Jánom CIPOVOM, starostom obce
tČo: :18 256
Bankové spojenie: 9I7 328-3821 0200
Počet obyvateťov:3 897

Obec Liešťany
zastupená: Vladimírom ŠOPOŇOV, starostom obce
ICO: 318 230
Bankové spojenie: 169 25-38210200
Počet obyvateťov:1 244

Obec Nevidzany
zastupená: Ing. Beatou VRECKOVOU, starostkou obce
ICO:648 345
Bankové spojenie: 03 718 I99I2l0900
Počet oblvatel'ov: 305

Obec Nitrianske Rudno
zastupená: Jozefom PRŠOM, starostom obce
ICO:318 345
Bankové spojenie: 183 22-38210200
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: ,_:. cblt,ateťov: 1937

-__ \itrianskeSučany
_,:_:ená: Mgr. Gabrielou KUSOU, starostkou obce

_118 353
: -- <t.r-é spojenie: 9000 342-001/5600
: .:: oblvateťov: 1 218

_ :e -- \itrica
- :s:úpená: Miroslavom BEŇADIKOM, starostom obce
._C):3|8329
3.:kor,é spojenie: 9000 254-00 1/5600
P lčet oblvatetov:1240

{)bec Oslany
zesrupená: RNDr. Františkom SZALAYOM, starostom obce
iCO: 318 396
Bankové spojenie: 154 20-38210200
Počet obyvatel'ov: 2 384

obec podhradie

zastupená: Ruženou BOBOKOVOU, starostkou obce
ICO: 318 400
Bankové spojenie: 9000 426-0021 5600
Počet obyvateťov: 317

obec Radobica
zastupená: PhDr.Stanislavom BARTOŠOM, CSc.,starostom obce
Ičo: l18 451
Bankové spojenie: 901 124 4001/5600
Počet obyvateťov: 521

Obec Rudnianska Lehota
zastupená: Ivanom JAVORČEKOM, starostom obce
IČo: o+s soo
Bankové spojenie: 125 25-38210200
Počet obyvateťov: 738

Obec Seč
zastupená: Rudolfom HOPKOM, starostom obce
ICO:649 074
Bankové spojenie: 1 40 22-3821 0200
Počet obyvateťov: 390

Obec Temeš
zastúpená: Ol'gou FAKANOVOU, starostkou obce
IČo: :i8 515
Bankové spojenie: I92 29-38210200
Počet obyvatel'ov:251

22.

24.



_ ' : e: \-alaská Belá
:_.:Jpená: Ing. Milošom CÚCrrOM, starostom obce

. _,,t: 318 531
: :_-ior,é spojenie: 1 60 28-3821 0200
_ ' _,; et oblvatel'ov : 2 226

_ - _)rec Zemianske Kostol'any
zisrupená: Ing.Goranom KOVAČOM, zástupcom starostu obce
,CO: 651 001
Bankové spojenie: 186 21-38210200
Po.'et oblvatel'ov 1 677

:'alej len "účastníci zmluvy'')

, z:ujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh
,'::tnej sPrávy a samosprávy podl'a zákona č. 4161200l Z. z, o prechode niekio4ých pósobností
: orqánov Štátnej správy na obce, v znení neskorších predpisov a to vo veciach stavebného
i, rania, vwlastňovania , pozemných komunikácií. opatrovatel'skej služby, preneseného-,\rol]U Štátnej správy na Úseku školstva, v súlade so zákonom č.369lt990 Zb. o obecnom
znadení v znení neskorŠÍch predpisov sa dohodli, že zmluva uzavretá dňa24.02.2003
sa dohodli na tejto zmluve o Spoločnom obecnom úrade.

čt. n
Predmet zmluvy

Predmetom zmtuvy je vývorenie spolocného obecného úradu (d'alej len SoÚ) podl'a § 20a,
zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, na zabezpečenie

1. ýkonu Štátnej správy vo veciach stavebného konania podťa zákona č. 5011976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení,

]. Územného rozhodovania a stavebného poriadku avwlastňovania podta zákona č.
5011976 Zb.,v platnom zneni,

,1. výkonu Štátnej správy podťa zákona č. 13511961 Zb. opozemných komunikáciách,
v platnom zneni,

-+. výkonu oPatrovateťskej služby podťa zák. č. 19511998 Z.z., o sociálnej pomoci v platnom
znení,

5. Preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstl,a v zmysle zákona č.59612003 Z.z.
v platnom znení

v obciach, ktoré sú účastníkmi zmluvy.

čt. ttt.
základné ustanovenia

1, ÚČastníci zmluvy zriaďujú pre činnosti uvedené r, čl. IL tejto zmluvv SOÚ so sídlom na
Mestskom úrade v Novákoch , Námestie SNP 349.

2, Štatutámym orgánom v pracovnoprávnl,ch vzt'ahoch zarnestnancov a majetkovoprávnych
vzt'ahoch týkajúcich sa SOÚ je primátor Mesta Nováky (ďalej len primáior).

3. Činnosť SOÚ riadl prednosta mestského úradu v Novákoch, za svoju činnost' zodpovedá
primátorovi Mesta Nováky.
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. - ::_ SOL' r, zmysle pracovného poriadku Mesta Nováky vymenúva do funkcie a

fosl&a z nej primátor.
rxnné zaradenie zamestnancov soú sa riadi ,, Aktualizovaným Organizačným

v Novákoch" a Pracovným poriadkom Mestamrbdkom spoločného obecného úradu
ar- _" -

,b,astiach definovaných v čl. IL zmluly pripravuje a vypracováva:
. :. _,=é písomné podklady, návrhy VZN na rokovanie zastupitel'stiev zmluvných obcí,
- : _ : _-:lne vvhotovenia rozhodnutí v správnom konaní pre zmluvné obce a zodpovedá za

,.-, sprár,nost' a včasnost' vyhotovenia,
::..raé písomné podklady v zmluvnej agende pre zmluvné obce.

čt. ry.
Vnútorné predpisy a organizačný poriadok SOÚ

! _ -' nieje právnickou osobou.

. _ t,t_,lu oprár,nenou vykonávať úkony v pracovnoprár,nl,ch vzt'ahoch zamestnancov
. !.c,nár ajúcich činnosti v rámci pósobnosti SOÚ a v majetkoprávnych vzťahoch

. i:-úcich sa SOÚ je primátor Mesta Novaky.
r-.zdr účastník zmluvy má rovnoprávne postavenie voči ostatným účastníkom zmluvy
-.:z ohl'adu na veťkosť územia obce či počet oblvatel'ov.
S.:iutárni zástupcovia zmluvných strán tvoria Zbromaždenie starostov SOÚ.
Z::..maždenie starostov je kolektívny orgán účastníkov zmluvy, ktorý najmá:
. reprezentuje záujmy účastníkov zmluvy, rokuje o v.vlúčení účastníka,
: orerokováva podnety na zmenu zmluvy a odporuča podstatné náležitosti zmluvy,
: r ktlordinuje a hodnotí čirrrrosť a úroveň práce úradu,
c prijíma opatrenia a odporučania na skvalitnenie práce úradu,
el schvatuje výsledky hospodárenia spoločného obecného úradu,
il volí radu starostov.
Zrromaždenie starostov rozhoduje o zásadných a sporných veciach týkajúcich sa
posobnosti a výkonu činnosti SOÚ, o zmenách tejto zmluvy a je koordinačným

iniciatívnym a kontrolným orgánom SOÚ. Na prijatie rozhodnutia zhromaždenia

starostov podfa tejto zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej váčšiny všetkých hlasov,

pričom každý účastník a starosta ako zástupca účastníka. zmluvy má jeden hlas. Pokial'
zhromaždenia starostov SOÚ rozhoduje 61,_ylúčení niektorého účastníka zmluvy podťa

č1. X. , ods.6,7 sa na hlas vylučovaného sa neprihliada.
Zbromaždenie starostov zasadá podťa potrebl,najnrenej lx ročne.
Podrobné pravidlá o rokovaní a náplni činnosti zhronraždenia starostov upravuje
Rokovací poriadok zhromaždenia starostor,. ktory- schval'uje zhromaždenie starostov.
Rada starostov
a) Rada starostov je výkonný orgán zhromažderria starostov. ktory vykonáva priebežnú

kontrolu činnosti a hospodárenia spoločrrého úradu.
b) Rada starostov má 5 členov, ktorých volí zhronraždenie starostov na obdobie 4 rokov.

Funkčné obdobie rady starostov po tejto aktualizáclt zmluvy je do konca volebného
obdobia starostov 20\4.

c) Rada starostov zasadá podťa potreb1. najmenej l x štvťročne.
d) Rada starostov prerokuje vnútroorganizačné zmeny týkajúce sa spoločného úradu.
e) Rada starostov je poradným orgánom primátora vo veciach spoločného úradu

a pri vymenúvaní a odvolávaní prednosru spoločného úradu.
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fl podrobnejšie pravidlá rokovania a náplne činnosti Rady starostov móže upraviť
-' 

nokouu"iporiadok Soú, ktoý schvaťuje zhromaždenie starostov,

g) Rada starostov rruurt,rj. roýsku prispeviu na činnosť spoločného obecného úradu,

čt. v.
Doba trvania

.' :,.Luva v tomto znení nadobúda platnosť dňom

-.,.nnost'nadobúda od 01,01,2013 na dobu neurčitú,

čt. vt.
Kompetencie SOÚ vyplývajúce z predmetu zmluvy

1 Soú na úseku územného rozhodov"airiu u ,t"n.nného poriadku zákona č,50119]6 Zb,

oúzemnomplánovaníastavebnompo.luaru(stavebnýákon)vzneníneskorších
predpisov bude vykonávať,príprav" p"Jtr"a* 

"u,o,hodovaciu 
činnosť, povoťovaciu

e i*órť vrátane ukladania sankcií a to hlavne:

a) vedie územné konania (okrem ,_ir;Ávojenských ob,odov) a vydáva územné

rozhodnutia (§ 32 až42 stavebného zákona),

b) vedie stavebné konania ulryaauu.ňebné'povolenia.na.stavby "_*:,T*y 
(§ 5a až

70 stavebného zákona), okrern ,iuui.t spadajúcich do komPetencie ŠPeciálnYch

stavebných úradov podťa § 120 a I2I stávebného zákona, obstarávania drobných

stavieb,stavebnýchúpravaudržiavacíchprácpodla§57akonaníopovolení
reklamných informačný,t, u p,ffio"y,,r, iariadiní podťa §71 stavebného zákona,

ktorésibudúzabezpečovaťueastnicizmluvynasrojichobecnýchúradoch,
c) povoťuje terJnne úp.urry uruzou"e prácá na ktoré sa podťa stavebného zákona

i,,"Zaduje povolenie (§ Zt aZ 73 _stavebného zákona),

d) i.edie kolaudačné konania u uyaauu,kolaudačné rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal

stavebné povolenie a povoťuje ,rrr.ry v užír aní stavby (§ 76 až 85 stavebného

., íí|;l,?je údržby stavby, nevyhnutných úprar a. zabezpečovacích prác na stavbe alebo

stavebnom pozemku u nu t..ffich úprar,ách a zariadeniach, nariaďuje alebo

povoťuje od'straňovanie stavieb, terénnych úpra, a zanadeni (§ 86 až 97 stavebného

zákona),
rozhoduje o vlprataní stavby (§ 96 stavebneho zákoni]_, 

__.
nariaďuje ,rupruuy na stavbe, rozhoduje.,o zastavenl prac0

g)

schválenia zltromaždením starostov a

nastavbeaozrušení

,iuu"U.rjno povolenia (§ 1 02 stavebného. zákona).,

'','J::;"",ť#;':"'i"Óiiě&"n'::{:":r,i]l]::ť""]:ol;]ťii;Ts}11l"§i:r:i;l§Xfi]rťTr.#,iJ"ýJ|§ffin]řáni. u ůttucá sankcie (§ 105 až t07 stavebného

, ÍHá}je o rozsahu oprávnenia vstupol at na qT:*ky a stavby_ a rozhoduje o

opatreniach nu ,rrr"Áoá por"rnk, alebo star be (:q 134 a 135 stavebného zákona),

práva jednotlivých starostov podťu 5 i:+ sta\ ebného zákonatýmto nie sú dotknuté,

jrl._vdáva súhlas t fouor.ri.r rá.rty sp..iain,n,, sta,ebným úradom ( § 120 stavebného

-, 1§#];a kontrolnú činnosť v rámci zabezpečor unin yýkonu štátneho stavebného

oónraau (§ 98 až 104 stavebného zákona), _^_j^ _,_^*iplr o _rizt
1 r nariaďuje skúšky stavby, zabezpečuje odob,ratie a preskúšanie vzoriek a prizvanre

znalcov na posúáenie tectrnict<ynáročnrch alebo neobvyklých stavieb (§ 101

stavebného zákona),
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m) vedie evidenciu v rámci:
zabezpeóov,ania činností vyplývaj úc ich zo

1 30 stavebného zákona),

za\oženia informačného systému (§ 128 až

spisov a iných opatrení

podťa § 71 a nasl. zákona č.

vedenia evidencii a ukladania rozhodnutí vrátane

vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu,

n) ,Áě"pá,uje pdpravu podkladov na výkon rozhodnutí

71lt967 Zb. o správnom konaní,

Soú na úseku.izemného rozhodovania a stavebného poriadku ziákona č.50lt976 Zb,

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších

predpisov bude vykonávať vyvlastnenie podťa § 108,

Soú na úseku zákona č. 135/1961 Zb. opozemných komudikáciách (cestný zakon) v

znení neskorších preJpisov bude vykonávať pósobnosť špeciálneho stavebného úradu pre

miestrre komunúcie a účelové komunikácie vrátane pdpravy podkladov na

rozhodovaciu činnosť a povoťovaciu činnosť podl'a osobitných zákonov:

a) vykonáva pósobnostišpeciálneho stavebnáho uradu pre miestne komunikácie a

účelové komunikácie.

SOÚ na úseku opatrovatel'skej služby:

- zabezpečuje výkon poskytovania opatrovateťskej služby,

- koordinuje a kontroluje zamestnancov, ktoré vykonávajú opatrovateťskú službu

(ďalej len,,zamestnanec")
_ zodpovedá za správnosť, úplnosť a včasné odovzdanie podkladov pre rlýpočet

mesačnej mzdy zamestnancóv,

- podáva návrhy na priznanie úvřizku pre zamestnanca"

- spolupracuje s referátom paM pri prijatí a ukončení pracovného pomeru zamestnanca,

_ sprostredkuva odbornú pomoc rodinárn, ktoré majú v starostlivosti starých

a postihnubých členov rodiny,
_ vYpracováva úradn é zinnamy o poskýovaní opatrovateťskej služby,

spiacor,á.ra výkazy o poskytovaní opatrovateťskej služby,

spracováva výpoětové ts§ klientov a prepočítava mesačné úhrady klientov,

zodpovedá za správnosť aúplnosť podkladov pre rozhodovanie o poskytovaní

opatrovateťskej služby a o úhrade zarLe?

zabezpeělje výkon teiénnej socialnej ptáce,a to: prácu, ktorá predchádzarozhodnutiu

o spósobe riesenia pripadu'a kontrotu u obÚanov,lto.y* sa poskyuje opatrovateťská

slúba, sleduje účeí, kvalitu a rozsah opatrovateťskej služby,

spracováva štatistické údaje za"u.r"rrý úsek činnosti a zodpovedázaich správnosť,

zodpovedá za r,rymáhanie pohťadávok na svojom úseku činnosti,

vedie evidenciuoběanov , tuzty* zdravotným postihom a obČanov s nepriazniaim

zdravo .ým stavom, ktoým sa poskytuje opatrovatefská služba,

zabezpečuje výkon opatrovateťskej službu pre dieťa, ak rodičia alebo občan, ktoý
prevz-alaióta áo staróstlivostínahrádzajúcé3 starostlivosť rodiČa nemóŽe zviňnYch

dóvodov osobne riadne a celodenne *u ituruť o dieťa a vedie evidenciu takýchto detí,

spolupracuje s ďalšími štátnymi orgánmi, organizácíami, obcami, občianskymi

-{.
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.:lciatívami a ďalšími subjektami, ktoré sa podieťajú na riešení sociálnej pomoci,

:.eši sťažnosti, pripomieŇy a podnety zamerané na poskytovanie opatrovateťskej

siužby,

:ri r,ýkone funkcie postupuje v súlade so zákonom č. 42812002 Z,z, o ochrane

csobných údajov v platnom znení.

SOť- na úseku školstva :
S ]L- zabezpečuje náplň činnosti obce ako školského úradu, _prenesený výkon štátnej

:::a\ \ na úseku skolslva na územnú samosprávu a ďalšiu administratívno-sPrávnu

.,rnoit', určenú Smernicou č.7l20O4 -E v zmysl e zákona 59612003 Z.z. o Štátnej sPráve
,, školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnené niektorých zákonov,

Siiolský úrad v ramói preneieného výkonu štátnej správy na úseku školstva okrem

z:iad,ovania a zrušovánia škól podťa § 6 ods,1 a § 9 ods.1 citovaného zákona:

_ rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeť

školy. ktorej je zriaďovateťom orgán územnej sanrosprávy,

- kontroluje dodržiavanie všeobecne závázných prár,nych predpisov v oblasti výchovY

a l.zdelávania s výnimkou kontroly vykonávanej Štátnou školskou inŠPekciou,

- r r dáva organizačné pokyny pre riaditeťov škól. ktorych zriaďovateťom je orgán

územnej samosprávy,

- poskyrrrje odbomú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých

zriaďovateťom je orgán územnej samosprávy.

Čtánok VII.
Organizácia a financovanie

Pclčet zamestnancov SoÚ Ěude upravený r. doplnkoch organizačného poriadku

\íestského úradu v Novákoch v závislosti od prácnosti zabezpeČovania agend

definovaných v č1. II. tejto zmluvy.
Financoyanie Soú jě založené na princípe participácie podťa aktuálneho PoČtu

obrryate1,ov obce t 3I.I2. predchádzajúceho uzavretého kalendárneho roka

putliko.nurrého Štatistickým úradom SR pre ďalší rok.

Financovanie činnosti ŠOÚ sa riadi a realizuje podla rozpočtu SOU na PrísluŠný
kaiendárny rok, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta Nor,ák1, na uvedený rok, Na schválenie

rozpočtu je potrebný súhlas nadpólovičnej l,áčšin1, zhromaŽdenia starostov. Pred

schválením rozpočiu sa vypracúva nár rh a kalkulácia všetkých príjmov

a predpokladaných výdavkov SoÚ. ÚOastníci zmlur,1 sa vy,jadria k predloŽenej kalkulácii

pred schvaťovaním rozpočtu.
Príjmová časť rozpočtu SOU pozostáva:

- zo štátnej decentralizačnej dotácie na výkon štátnej správy, ktorá je definovaná v Čl. II.

na úhraáu preneseného výkonu štátnej sprárv podl'a zákona ě.52312004 Z.z.,

o rozpočtových pravidlách verejnej sprál,1 r,platnom znení

- z mesačných pdspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo

výške 0,-166 € na jedného obyvatel'a obce podla poČtu obyvateťov uvedeného

Šiatistickým úradom SR k31.12 predchádzajúceho kalendárneho roka,

Správne poplatky za úkony akonania sprárnl-ch orgánov, v zmysle zákona č, I45ll995

Z,z., o správnych poplatkóch, v platnom znení. sú pdjmom zmluvných obcí, Zmluvné

obce v zmysle 5záds-.z,.citovaného zákona si riadia v},beranie poplatkov podfa svojich

zvyklostí, buď bankovým prevodom. poštovou poukážkou, príp, do pokladnice obce

v hotovosti. V pdpade prijátia platb1, kolkor ou znánrkou, sa poplatok stáva pdjmom

štátu.

t



-nluvné obce sú povinné previesť na účet SOÚ:

_ pdspevok 0,16; € na obyvateťa podťa čl.Vil ods,2 zakalendárny mesiac, do 1g,dňa

r, príslušnom mesiaci, a t'o na účet 17001 97_857l0z10 vo VúB, a,s, pobočka Nováky,

váriabilný symbol IČO obce, konštantný symbol 0558,

v pdpade omeškania platieb v zmysle uoáu o, sú zmluvné obce povinné zaplatiť na účet

Soú úrok _{,05% z dlžnej sumy, zakaždý začatý deň omeškania, pokiať o vyúčtovaní

jrokurozhodneradastarostovatentobudepríslušnejobcivyúčtovaný'-
z prostriedtou ,oňlř1]šón ;1.,"; ;ýk"nou u 

"o},t, :lánk" 
IL sú financované aj tzv,

prierezové einnosii ako sú uotovnic&o, bankový styk, mzdová agenda, personálna

aQenda, pdp. iné, k tie ,uarrp.o,r:. rurú v Noiato.t, .vy,st,u,,t.:h, 
nákladov bude

stanovená podťa počtu zamestnancov soú a režijných nákladov Msu,

Hodnotenie hosp'odárenia Soú .u "ňoň u uzáv po,ukončení kalendárneho štvďroka,

l. zmysle plánu práce Mestského iasi,pit.t"tva v xovatoch, ako súčasť hodnotenia

hospodarenia Mesta Nováky, Hoarroái. vykonáva tiež rada starostov a všetky zmluvné

ob ce prostredníctvom zbr omaždenia staro stov,

\a soú sú priamo poukazované finančné prostriedk_v v rámci decentralizačnej dotácie

na:

_ pozemné komunikácie,
stavebné činnosti,

- Školský Úrad' 
^ Áonon+lq7izqňnei rl, §ováky za všetky obce na

. i Ročné zú8tovanie decentralizačnej dotácie vykoná MsU l

príslušný úrad štátnej sPrávY. 
a vykonáva v rámci záverečného

.]. Ročné v}účtovani. piíj*ou avýdavkov rozpočtu SOU s

účtu Mesta Nováky, za príslusný- t ut.naa*l, rok_ nóene vyúčtovanie musí bý,

predložené najneskór'd o zď.z. nurtéarr3t".ho rota r,šetkým zmluvným obciam ako pri

príjmovej,takajvýdavkovejčasti.Ro"aietmedzipdjmamiavýdavkamisavyúčtováva
so zmluvnými obcami podobne ako pri tv,orbe pdjmovej časti tj, podl'a počtu

oblvatel,ov, prípadne podťa počtu;i;lri"" Qup: rozhodnutí) výkonov štátnej správy,

o konkrétnom spósobe vyúčtovania ioztroone Rada starostov. v pdpade nedoplatku bude

rozdiel predpísaný zmluvným obciam k úhrade, r,pdpade preplatku bude vrátený,

Rozúčtovarri". pr"'účastníkóv ,*r"ry t zapojenie do rozpočtu nasiedujúceho roka )

Predloží rU'U'Ňo"átí p'i'r"S"l' ,u*,stnun,c zodpovedný za zúčtovanie príjmov

,, il'iilHJ.i|Y;"un" účastníka do spoločného. ob.ecného úradu vloží nový účastník

zmluvy jednorazový vklad 0,166 .,r.u á obl:,atel,a obce podťa stavu obyvateťov k 31,12,

predchádzajúceho kalendárneho roka,

1-1. Podpisové vzory na finančné bankové operácie SOU majú:
._ primátor Mesta Nováky

prednosta MsÚ Nováky
] ved. ekonóm. odd. MsÚ Nováky
--] starostovia obcí Lehota pod vtáčnikom a oslanv,

Pre olatnosc u nĚl*rť opárácie je potrebnj podpis dvoch osób z uvedených,

úe"i soÚ, VÚB, a.s., č. účtu 1 700 197-857,0200

Čbnok YIII,
Majetok SOL

1. SOÚ móže nadobúdať majetok buď darom od

pdpadne kúpou z prostriedkov SOU,
štatu alebo iných právnických osób,

h
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Majetok SOÚ je spoločným majetkom zmluvných obcí, jeho správu vykonáva MsÚ
Noviáky.
V pdpade zániku SOÚ bude majetok rozpredaný avýažokrozdelený zmluvným obciam
podťa počtu obyvatel'ov v zmysle člránku I.
V pdpade skončenia účasti niektorej obce v SOÚ, okrem pdpadu vylúčenia účastníka zo
znluvy, sa móže vykonať majetkové vysporiadanie z majetku SOÚ, pokiať výška
hodnoty tohto majetku umožní vysporiadanie a spósobom, ktoý neohrozí ďalšie
jestvovanie SOÚ.
Podiel na majetku sa odchádzajúcim účastrríkom určuje na základe časového princípu
dižky trvania členstva v SOÚ anazáklade participačného princípu na výške príspevkov.

6. S odchádzajúcim účastníkom sa tiež vykoná vysporiadanie vložených finančných
prostriedkov pre príslušný rok podl'a počfu mesiacov roka, v ktorych už nebude
účastníkom SOÚ ( preplatok na pdspevku).Tiež sa vykoná vyrovnanie pdpadného
nedoplatku odchádzaj úceho účastníka.
\'Ýšku vysporiadania schvaťuj e zttomaždenie starostov nadpolovičnou váčšinou hlasov.

Čtánok IX.
Práva a povinnosti účastníkor, zmluqr

Každý účastník zmluvy má nasledovné práva:

- právo na informácie o činnosti SOÚ,
- právo predkladať návrhy na zmeny a doplnky zmluvy o zriadení SOU,
- právo na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom zmluvy,
- právo iniciovať stretnutie účastníkov zmluvv s ciel'om riešenia podstatných záIežitosti

zmluvy alebo činnosti SOÚ.
Každý účastník zmluvy má nasledovné povinnosti :

dodržiavat'dohodnuté podmienky zmluvy o zriadení SOÚ,
podieťať sa na nákladoch SOÚ, vo výške a spósobom dohodnutPn v zmluve v zneni
dodatkov a pdloh,
spolupracovat' so zamestnancami SOÚ, poskr1ol,ať im súčinnosť pri plnení ich
povinností.

Okrem toho má MsÚ Nováky tieto povinnosti:

- zabezpečiť priestory, materiálne vybavenie a chod SOÚ,
- zabezpečiť splnenie úloh SOÚ v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve,
- r'iest' prljmy a výdavky na osobitnom bankovom účte a účtovať o nich vo svojom

účtovníctve predpísaným spósobom.

- predkladať štvrt'ročne účastníkom zmiur r- písomnú informáciu o hospodárení,
ekonomických výsledkoch hospodárenia SOU a o činnosti SOÚ.

Článok X.
všeobecné ustanovenia

Statutámi zástupcovia zmluvných obcí sa dohodli. že činnosť SOÚ bude predmetom
spoloČného hodnotenia, ktoré sa uskutoční r,žd1, po skončení kalendárneho štvďroka,
spolu s hodnotením hospodárenia.
Spoločné rokovania štatutámych zástupcor zrnluvných obcí zvoláva primátor Mesta
\ol,áky vzmysle ods. 1, resp. ked'otakéto rokovanie požiada minimálne 5 starostov
zmluvných obcí.

I
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Čhnok XI.
Ukončenie zmluvného vzt'ahu účastníka, vylúčenie

, 
_,, ní vzt'ah účastníka móže skončiť týmito spósobmi:

, :stúpením účastníka od zmluvy podaním písomnej výpovede zmluvy,, ,. .,účením účastníka,
_:;šením zmluvy o zriadení spoločného úradu.

-.stník zmluvy je oprávnený odstúpiť od zmluvy písomnou výpoveďou v pdpade, ak
- :l:o§,z účastníkov bude opátovne porušovať ustanovenia tejto zmluvy.Na platnost''

-.::penia podaním výpovede sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej váčšiny všetkých
:, .":ncov obecného zastupiteťstva obce ako účastníka zmluvy, ktorá chce od zmluvy

-;:.tpit' .Výpoveď, ktorej súčast'ou musí bý výpis z uznesenia príslušného obecného
:::upitel'stva, musí bý' písomná, musí byt- doručená Mestu Novaky a je účinná dňom

- -.lčenia Mestu Nováky.
'. ,,::ovedná doba v pdpade odstúpenia podaním výpovede je 6 mesiacov a začína plynúť
:1\nl dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci. v ktorom bola výpoveď doručená Mestu
.,-..:].-,
, , JN \ _', pnpadoch odstupenia od zmluvy sú v čase plynutia výpovednej lehoty účastníci

_,::luvv poviruií vykonávať všetky úkony a činnosti podťa tejto zmluvy, ktoré
_lripúšt'ajú odklad, a to predovšetkým s ohl'adom na plynutie lehót podl'a platných

::.,r nvch predpisov.
', pnpade odstúpenia od zmluvy bude spoločným obecným úradom účastníkovi zmluvy
.rl.nčujúcemu účasť v soú postúpená všetka pdslušná agenda vrátane archivovaných
:1strmností podťa tejto zmluvy, v súlade s územnou pósobnosťou účastníka zmluvy.
\1esto Nováky si vyhradzuje právo podať návrh na vylúčenie účastníka zhromaždeniu
::3lLrstov voči tomu účastníkovi zmluvy, ktory si opakovane napriek písomným výzvam
:eplnil svoje povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
Zl,romaždenie starostov móže účastníka vylúčit' z dóvodov porušovania zmluvy. Na
, r iúčenie je potrebný súhlas nadpolovičnej váčšin,v všetkých hlasov zhromaždenia
siarostov.
\ prípade zrušenia zmluvy o zriadení spoločného úradu vykoná prednosta spoločného
lbecného úradu vzájomné vysporiadanie majetkorých a finančných závázkov účastníkov
zmluvy. Vysporiadanie majetkových záyázkov účastníkov zmluvy sa uskutoční
:lnančnou čiastkou vypl;ivajúcou z hodnoty nadobudnutého majetku úradu k dátumu
zrušenia zmluvy rozdeleného podťa princípu participácie podl'a počtu oblvateťov k
-r ] .12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

čHnok XII.
záverečné ustanovenia

L zatvorenie tejto zmluvy bolo schválené Mestským zastupitel'stvom v Novákoch
a obecnými zastupitefstvami zmlul,ných obcí. Výpisl,uznesení sú súčasťou tejto zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v počte účastníkov zmluvy. Každý účastník dostane 1

exemplár aktualizácie zmluvy spolu s kópiami r,lpisov uznesení zastupitel'stiev. Originál
r-ýpisov uznesení je súčasťou exempláru zmlul,1, pre Mesto Nováky.
Dodatky k zmluve musia mat' písomnú formu a musia bť schválené všetkými
účastníkmi zmluvy.
Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných
právnych predpisov. Za závázky ktoré r,znikii a vzniknú z íejto zmluv.v voči tretím
osobám, zodpovedajú účastníci zmlur,1- spoločne a nerozdielne.

tJ
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6.

7.

zmeny v znenízmluvy prijaté pri tejto akhJalízácii nadobúdajú platnosť dňom podpisu

tejto zmluvy op.aurr"rry*i áástupcami zmluvných strán a účinnosť toto znenie

nadobudne v deň nasledujúci po ani,-u tto*,n_ bude zmluva zverejnená v súlade

s pdslušnými ustanoveniami Občianskeho ziákonníka,

Súčasťou tejto zmluvy je. Aktuall"ouunýó, jinizar,ný poriadok Soú v Novákoch

u P."*rrnY poriadok MÚ Novaky,

PoschválenioZúčastníckychobcínadobudneúčinnosť1'1.2013atymstrácaplatnosť
zmluva o zriadení S;;il;áh" obecného uraduz24.2.2003 v znení dodatkov,

Táto zmluva bola sctrválena štatutarnymi zástupcami účastníkov dia22,10,2012,

tJ


