
Dodatok č.1 

k zmluve uzatvorenej podľa § 20a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre 

miestne komunikácie a účelové komunikácie 
 

 
 
 
Zmluvné strany: 
Mesto Senica, zastúpené Mgr. Branislavom Grimmom, primátorom mesta 

IČO: 00 309 974 
So sídlom: Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 
Bankové spojenie: VÚB Senica, a.s. 
IBAN : SK55 0200 0000 0000 1982 8182 
 
a 
 
Obec  Rovensko, zastúpená Ing. Marianom Rehušom, starostom obce 
IČO : 00309931 
So sídlom : č.146, 905 01 Rovensko 
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Senica 
IBAN : SK76 5600 0000 0026 7658 5001 
 
 

I. 

Predmet dodatku 
 
          Zmluva uzatvorená podľa § 20a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne 
komunikácie a účelové komunikácie sa v čl. II. Doba trvania zmluvy, výpovedná lehota, 
odstúpenie od zmluvy, bod 1,  mení nasledovne : 
 
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia  zmluvy uzatvorenej podľa § 20a zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho 
stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie zostávajú 
nezmenené. 

2. Dodatok č.1 k zmluve bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží 
Mesto Senica a dve obec. Dodatok č.1 k zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania 
obidvomi zmluvnými stranami. Na platnosť dodatku č.1 k zmluve je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva v Rovensku a 
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Senici.  

3. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov.  

4. Zmluva bola oboma účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 



 
V Senici dňa ...............................                             V Rovensku, dňa ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        primátor mesta Senica                                                  starosta obce  
                      
      
 
 
 
Schválené uznesením MsZ v Senici          Schválené uznesením OZ v Rovensku  
č.14/2016/397 dňa 15. 12. 2016                 č. 20/2016 dňa 15.12.2016 
 
 


