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Dodatok č. 5 
k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 10.03.2003 

 
 
Účastníci zmluvy: 
 

1. Mesto Sereď 
v zastúpení:      Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta  
sídlo:                Sereď, Nám. republiky 1176/10, 926 01  
IČO:                 00 306 169 

 
a  nasledovné obce: 
 

2. Obec Šintava  
v zastúpení:      Miroslav Holička, starosta obce  
sídlo:                 Šintava č. 244, 925 51 
IČO:                  00 306 193 
 

3. Obec Šoporňa 
v zastúpení:      Mgr. Adrián Macho, starosta obce  
sídlo:                Šoporňa č. 1179, 925 52 
IČO:                 00 306 207 
  

4. Obec Pusté Sady 
v zastúpení:      Ing. Tomáš Nemeček, starosta obce  
sídlo:                 Pusté Sady č. 131, 925 54 
IČO:                  00 800 295 
 

5. Obec Zemianske Sady  
v zastúpení:      Ing. Roman Súkeník, starosta obce  
sídlo:                Zemianske Sady č. 42, 925 54 
IČO:                 00 306 339 
 

6. Obec Šalgočka 
v zastúpení:      Helena Mesárošová, starostka obce  
sídlo:                Šalgočka č. 135, 925 54 
IČO:                 00 613 932 
 

7. Obec Vinohrady nad Váhom  
v zastúpení:      Ing. Eva Hanusová, starostka obce  
sídlo:                Vinohrady nad Váhom č. 355, 925 55 
IČO:                 00 306 304 
 

8. Obec Dolná Streda 
V zastúpení:      Mgr. Bc.Ľuboš Šúry, starosta obce 
Sídlo:                Dolná Streda č. 650, 925 63 
IČO:                  00 611 638 
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9. Obec Pata 
v zastúpení:      Milan Čambálik, starosta obce  
sídlo:                Pata, Hlohovecká č.103, 925 53 
IČO:                 00 306 126 
 

 
I. 
 

Na základe výstupov z rokovania pri príležitosti vyhodnotenia činnosti spoločného obecného 
úradu dňa 25.03.2014 sa účastníci zmluvy dohodli na nasledovnom dodatku k Zmluve o 
zriadení spoločného obecného úradu: 
 
V Čl. 2 – Predmet zmluvy sa nahrádza novým znením nasledovne : 
 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

 
1) Účastníci zmluvy zriaďujú spoločný obecný úrad na zabezpečovanie preneseného výkonu 
úloh štátnej správy zverených do pôsobnosti účastníkov zmluvy zákonom č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 
zákonom č. 364/2004 Z.z.  o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov. 
 
2) Spoločný obecný úrad na úseku územného plánovania, stavebného poriadku, pozemných 
komunikácií a zákona o vodách : 
 

a) pripravuje podklady k rozhodovacej činnosti jednotlivých účastníkov zmluvy 
vrátane návrhov na uloženie pokút pri: 

 
1. územnom konaní a pri územných rozhodnutiach ( § 32 až 42 zákona) 
2. stavebnom konaní a vydávaní stavebných povolení na stavby a ich zmeny (§54 až 70) 
3. povoľovaní terénnych úprav, prác a zariadení (§ 71 až 74 zákona ) 
4. kolaudačnom konaní a vydaní kolaudačných rozhodnutí na stavby, ktoré vyžadovali 

stavebné povolenie, povoľovaní zmien v užívaní stavby (§ 76 až 85zákona) 
5. pri nariadení údržby stavby, nevyhnutných úprav a zabezpečovacích prác na stavbe 

alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďovaní alebo 
povoľovaní odstraňovania stavieb, terénnych úprav a zariadení ( § 86- 94 zákona ) 

6. rozhodovaní o poskytnutí štátneho stavebného príspevku ( § 95 zákona) 
7. rozhodovaní o vyprataní stavby ( § 96 zákona) 
8. nariadení o náprave na stavbe, rozhodnutí o zastavení prác na stavbe a o zrušení 

stavebného povolenia ( § 102 zákona ) 
9. prerokovaní priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb  

a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a pri ukladaní sakcií ( § 105-107 zákona)   
10. vydávaní súhlasu k rozhodnutiu špeciálneho stavebného úradu  
11. pri rozhodovaní o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na 

pozemky a stavby a pri rozhodovaní o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe 
( § 134-135 zákona) 
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b) vykonáva kontrolnú činnosť a zabezpečuje 
 

1. výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98-104 zákona) 
2. pri nariadení skúšok stavby, odobratí a preskúšaní vzoriek a prizvaní znalcov na 

posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb ( § 101 zákona) 
 
c) zabezpečuje vedenie evidencií  

 
1. zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému ( 128 až 130 

zákona )  
2. vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich 

z činnosti stavebného úradu ( §131 až 132 zákona) 
 

d) prešetruje petície a sťažnosti  
 
1. prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti 
2. vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 

práve v rozsahu svojej pôsobnosti  
 
e) zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní 
 
f) poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

g) zabezpečuje prenesený výkon úloh štátnej správy v pôsobnosti špeciálneho 
stavebného úradu zverených účastníkom zmluvy ustanovením § 3a ods. 4 zákona 
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 

 
h) zabezpečuje prenesený výkon úloh štátnej správy v pôsobnosti špeciálneho 

stavebného úradu zverených účastníkom zmluvy ustanovením § 63 ods. 1 písm. 
b) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch  v znení 
neskorších predpisov.  

 
 

II. 
 

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené. 
 
 
 

III. 
 

Tento dodatok je napísaný v  9-tich vyhotoveniach, každý účastník obdrží jedno jej 
vyhotovenie.  
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V Seredi, dňa 10.04.2015                                              Podpisy účastníkov : 
 
 

 

 

Mesto Sereď                                                                 ........................................ 

 

 

 Obec Šintava                                                                 ........................................ 

 

 

 Obec Šoporňa                                                                ........................................ 

 

 

Obec Pusté Sady                                                           ....................................... 

 

 

Obec Zemianske Sady                                                  .......................................... 

 

 

Obec Šalgočka                                                               ........................................ 

 

 

Obec Vinohrady nad Váhom                                       ........................................ 

 

 

Obec Dolná Streda                                                        ........................................ 

 

 

Obec Pata                                                                       ........................................ 

 

 


