
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 

 

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 : 905 01 Rovensko 146 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko,  a.s. 

IBAN : SK76 5600 0000 0026 7658 5001 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1/ Zmluva sa uzatvára za účelom vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre 

miestne komunikácie a účelové komunikácie v súlade s § 120 z. č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V rámci 

vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu  mesto Senica vykonáva  najmä: 

- vydáva rozhodnutia o povolení stavby miestnych a účelových komunikácií, 

- vydáva povolenia na užívanie miestnych a účelových komunikácií, 

- povoľuje zmenu užívania miestnych a účelových komunikácií, 

- nariaďuje nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak miestne a účelové komunikácie 

ohrozujú život alebo zdravie osôb, 

 

2/ Obec Rovensko zároveň splnomocňuje mesto Senica, aby pre ňu ako príslušný správny orgán 

v celom rozsahu vykonávalo vyššie špecifikované činnosti.  Mesto Senica, odborný 

zamestnanec mesta, ktorý spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad, vystupuje ako spracovateľ 

agendy a správnym orgánom je vždy obec. 

 

II. 

Doba trvania zmluvy, výpovedná lehota, odstúpenie od zmluvy 

 

1/ Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu vypovedať 

písomne s dvojmesačnou výpovednou lehotou s tým, že výpovedná lehota začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.  

2/ Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná strana 

porušuje podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Odstúpeniu od zmluvy musí predchádzať 

písomné upozornenie na porušenie povinnosti. Ak zmluvná strana nesplní povinnosť, ktorú 

porušuje  v lehote  15 dní od doručenia písomného upozornenia, má druhá zmluvná strana  

právo odstúpiť od zmluvy. Doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy zmluvný 

vzťah zaniká. 



III. 

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy  

 

1/ Mesto Senica je povinné na základe odstúpenej žiadosti príslušnej obce začať  konanie  

- povolení stavby miestnej a účelovej komunikácie,  

- o povolení na užívanie miestnej a účelovej  komunikácie,  

- o povolení zmeny užívania miestnej a účelovej komunikácie, 

- o povolení zmeny stavby pred dokončením 

a po splnení ustanovení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydať príslušné povolenie.  

2/ Obec je povinná poskytnúť súčinnosť pri konaní o povolení stavby a jej zmeny, konania o 

povolení užívania stavby, povolení zmeny stavby pred dokončením. 

3/ Obec je povinná uhradiť mestu Senica skutočné náklady, ktoré vznikli pri  vykonávaní 

pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. 

Skutočnými nákladmi sú: 

- celková cena práce  odborného pracovníka podľa pracovného výkazu v teréne  

- celková cena práce odborného pracovníka podľa pracovného výkazu pri správnom 

konaní vo veci špeciálneho stavebného úradu 

- celková cena práce  vodiča podľa výkazu 

- počet najazdených km, cena: 

(priemerná spotreba vypočítaná aritmeticky podľa Technického preukazu) 

- amortizácia vozidla  (podľa zákona č. 283/ 2002 o cestovných náhradách v znení 

neskorších predpisov) 

- skutočné náklady na poštovné 

- režijné náklady (kancelárske potreby, telefón) – určené paušálnou sumou 5 €/úkon 

4/ Mesto štvrťročne uskutoční obci fakturáciu skutočných nákladov na zabezpečenie 

dohodnutej činnosti. Splatnosť faktúry je dohodnutá 14 dní odo dňa jej vystavenia.  

 

IV. 

 Záverečné ustanovenia 

 

Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží mesto Senica a dve 

obec.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  Na 

platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Obecného 

zastupiteľstva v  Rovensku a nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Mestského 

zastupiteľstva v Senici. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zodpovedá príslušná obec 

ako správny orgán. 

Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

Zmluva bola oboma účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu podpísaná. 

 

 

V Senici dňa 6.7.2017              V Rovensku dňa 03.07.2017 

 

        primátor mesta Senica                                    starosta obce  

                      

      
Schválené uznesením MsZ v Senici                    Schválené uznesením OZ v  

 

 16/2017/450 zo 4.5.2017                               Rovensku č. 30/2017 zo dňa 30.06.2017         


