
D ô v o d o v á    s p r á v a 

 

K bodu : Dodatok č. 2 k Zmluve č. 661/2012OVZ o zriadení spoločného   

                obecného úradu 

 

 

1. Materiál sa predkladá z dôvodu žiadostí obcí – Horná Mičiná, Kordíky. Motyčky,  Môlča 

a Tajov o zabezpečovanie úloh stavebného úradu, životného prostredia a dopravných 

stavieb spoločným obecným úradom so sídlom v Banskej Bystrici.   

 

2. V zmysle  § 20 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení : 
„§ 20 

Formy a zásady spolupráce 

(1) Obce môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy 

alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej 

osoby podľa osobitného zákona.“ 

 

3. Mesto Banská Bystrica v zmysle ustan. § 20a zákona o obecnom zriadení uzatvorilo dňa 

25.4.2012 so 7 obcami Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu (ďalej len Zmluva), 

v zmysle ktorej bol v Banskej Bystrici zriadený spoločný obecný úrad na činnosť 

preneseného výkonu  štátnej správy na úseku: 

 územného plánovania, stavebného poriadku a bývania 

 cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

 vodnej správy 

 ochrany ovzdušia 

 ochrany prírody a krajiny 

 

Na základe Dodatku č. 1 z 24.11.2015 k Zmluve pristúpila k zmluve obec Hrochoť. 

V súčasnosti spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pre 6 

obcí – Dúbravica, Harmanec, Kynceľová, Malachov, Špania Dolina a Hrochoť. 

 

Zástupcovia Mesta Banská Bystrica na spoločnom rokovaní s obcami (účastníkmi 

Zmluvy a zástupcami obcí, ktoré majú záujem pristúpiť k Zmluve) prehodnotili okrem 

iného i financovanie spoločného obecného úradu a skonštatovali, že dohodnutý paušálny 

poplatok vo výške 0,2 €/mesiac na jedného obyvateľa je už nedostačujúci pre náklady, 

ktoré súvisia so zabezpečovaním kvalifikovaného výkonu prenesenej štátnej správy 

v zmysle Zmluvy. Tento paušálny poplatok sa dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2  

Zmluvy (t.j. od 01.04.2018) zvyšuje na 0,39 €/mesiac  na jedného obyvateľa. 

 

V zmysle ustan. § 20 ods. 4 zákona o obecnom zriadení: 
„(4) Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej 

obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej 

na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a 

nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.“ 

 

Uvedená problematika nie je predmetom PHSR. 

 

4. Dopad na rozpočet je príjem vo forme finančných príspevkov a  dotácií poskytnutých na 

úhradu nákladov na prenesený výkon štátnej správy uhradený obcami do rozpočtu 

spoločného obecného úradu. 


