Dohoda o pristúpení zmluvných strán
k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Betliari
zo dňa 01.06.2020

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) v spojení s §20a zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnomzriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o obecnom zriadení“)
medzi zmluvnými stranami:
Pôvodné zmluvné strany:
1. Obec Betliar
so sídlom OcÚ Šafárikova 67, 049 21 Betliar, IČO: 00 328 103
bankové spojenie: VÚB a. s., číslo účtu IBAN: SK62 0200 0000 0016 5804 1559
štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Zatroch, starosta
2. Obec Jablonov nad Turňou
so sídlom: Jablonov nad Turňou č. 73, 049 43,IČO: 00 328 332
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Číslo účtu: SK26 0900 0000 005125364687
Štatutárny orgán: Ing. Slavomír Zubriczky, starosta
3. Obec Hrušov
so sídlom: Hrušov č. 5, 049 43
IČO: 00 328 308
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK23 0200 0000 0000 2242 7582
Štatutárny orgán: Gabriel Parti, starosta
4. Obec Kováčová
so sídlom: Kováčová 28, 04942 Drnava, IČO: 00 696 684
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu:SK36 0200 0000 0000 2362 2582
Štatutárny orgán: Adrián Dáni, starosta
5. Obec Silická Jablonica
so sídlom: Silická Jablonica 64, 049 43 IČO: 17 078 270
Bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu:SK78 0200 0000 0000 2782 6582
Štatutárny orgán: Ing. Bartolomej Angyal, starosta
6. Obec Pača
so sídlom: Hlavná 18, 049 41 Pača, 049 43
IČO: 00 328 618
Bankové spojenie: VÚB a. s.
Číslo účtu: SK91 0200 0000 0000 2582 0582
Štatutárny orgán: Ladislav Zagiba, starosta
7. Obec Drnava
so sídlom: Drnava 149, 049 42 Drnava
IČO: 00 328 201
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Číslo účtu: SK40 0900 0000 0051 1752 3537
Štatutárny orgán: Tibor Balázs, starosta

(ďalej ako „pôvodné zmluvné strany v 1. a 7. rade“)
Pristupujúce zmluvné strany:
1. Obec Lúčka
so sídlom: Lúčka 39, 049 42 Drnava IČO: 00 328 481
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Č. účtu: SK96 5600 0000 0005 1764 4001
Štatutárny orgán: Jozef Szabó, starosta

(ďalej ako „pristupujúce zmluvné strany v 1. a 2. rade“ a spoločne ako „zmluvné strany“ alebo
jednotlivo ako „zmluvná strana“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1) Pôvodné zmluvné strany v 1. až 5. rade uzatvorili v zmysle §20a ods. 2 a 3 zákona
o obecnom zriadení dňa 01.06.2020 Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu,
predmetom ktorej bolo zriadenie Spoločného obecného úradu so sídlom v obci Betliar, a to
v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh
štátnej správy vo veciach stavebného konania, pozemných komunikácií, preneseného
výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a na riešenie
úloh, ktoré patria do samosprávnej pôsobnosti jednotlivých obcí, v nadväznosti na § 4 ods.
3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Dohody o pristúpení ďalších
zmluvných strán k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Betliari – obcí Pača
a Drnava boli uzavreté dňa 30.11.2021 a 31.12.2021.
2) Pristupujúca zmluvná strana v 1. rade má záujem zabezpečiť výkon prenesených úloh
štátnej správy vo veciach stavebného konania, pozemných komunikácií, preneseného
výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a na riešenie
úloh, ktoré patria do samosprávnej pôsobnosti jednotlivých obcíprostredníctvom
zriadeného Spoločného obecného úradu so sídlom v Betliari. Vzhľadom k tejto skutočnosti
sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto dohody (ďalej len „dohoda“), v zmysle ktorej
sa pristupujúca zmluvná strana v 1. a 2. rade stane popri pôvodných zmluvných stranách
v 1. až 7. rade ďalšími zmluvnými stranami Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
Článok II.
Pristúpenie k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
1) Zmluvné strany sa dohodli, že dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody sa pristupujúca
zmluvná strana v 1. rade stane zmluvnou stranou Zmluvy o zriadení spoločného obecného
úradu.
2) Pristupujúca zmluvná strana v 1. rade sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky povinnosti
špecifikované v Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu a zároveň nadobúda všetky
práva zo Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
3) Pristupujúca zmluvná strana v 1. a 2. rade vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu
oboznámila s obsahom Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1) Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zostávajú nezmenené.
2) Táto dohoda je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
3) Na platnosť tejto dohody je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
každej obce (mesta), ktorá je účastníkom tejto dohody.
4) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, ak nie je v tejto
dohode uvedené inak.
5) V prípade, ak táto dohoda nebude schválená poslancami obecného zastupiteľstva
v jednejz pristupujúcich zmluvných strán v zmysle bodu 3) tohto článku, nemá táto
skutočnosť vplyv na platnosť tejto dohody medzi ostatnými zmluvnými stranami.
6) Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa 31.01.2022, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciáma o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v zneníneskorších predpisov.
7) Táto dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu.
8) Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä
ustanoveniami zákona o obecnom zriadení, Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
9) Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto dohody celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti dohody. V takomto prípade, ako aj
v prípadeneplatnosti celej dohody sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté
ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu
sledovanému dotknutými ustanoveniami.
10) Táto dohoda je vyhotovená v 7 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.
11) Zmluvné strany si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto
dohody plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľnebez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
Pôvodné zmluvné strany v 1. až 7. rade :
V Betliari, dňa 31.01.2022

V Jablonove nad Turňou, dňa 31.01.2022

.....................................
Ing. Ľubomír Zatroch
starosta

........................................
Ing. Slavomír Zubriczky
starosta

V Kováčovej, dňa 31.01.2022

V Hrušove, dňa 31.01.2022

.....................................
Adrian Dáni
starosta

........................................
Gabriel Parti
starosta

V Silickej Jablonici, dňa 31.01.2022

V Drnave, dňa 31.01.2022

.....................................
Ing. Bartolomej Angyal
starosta

.........................................
Tibor Balázs
starosta

V Pači, dňa 31.01.2022

.....................................
Ladislav Zagiba
starosta

Pristupujúca zmluvná strana v 1. rade:
V Lúčke, dňa 31.01.2022

.....................................
Jozef Szabó
starosta

