Z Á P I S N I C A č. 6/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 17.12.2018 v zasadačke Obecného úradu Ružindol

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Kontrola uznesení
3. Správa o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ a Návrh Plánu
kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na 1. polrok 2019
4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2019 - 2021
5. Návrh rozpočtu obce pre rok 2019 a návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
6. Zrušenie uzn. č 2/2003, ktorým sa schválila Zmluva o zriadení spoločného obecného
úradu
7. Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
8. Zriadenie Komisie na kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov starostu obce, voľba predsedu a členov komisie
9. Rôzne
- rozpočtové opatrenia
- zrušenie uznesenia č. 56/2012 a uznesenia č.73/2012
- žiadosť o schválenie splátkového kalendára - Rupos s.r.o.
- výpoveď nájomnej zmluvy zo dňa 23.3.2018, nájomca Denis Bachratý
- žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy – PhDr. Jana Prochásková
- žiadosť o finančný príspevok – František Horváth
- odpísanie pohľadávky C.F.H. Part s.r.o.
- informácia starostu obce.
10. Diskusia
11. Záver
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
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Bod č. 1/ Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Jana Temniaková.
Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Marek Antonín a Mgr. Zuzana Holkovičová.

Bod č. 2/ Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení OZ v Ružindole zo dňa 10.12.2018 vykonal starosta obce. / Príloha č. 1 /
Bod č. 3/ Správa o výsledku ukončenej kontroly ku dňu konania zasadnutia OZ a Návrh
Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Ružindol na I. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Alena Gergelová, predložila poslancom obecného
zastupiteľstva Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch ukonečných kontrol ku dňu konania
obecného zastupiteľstva a návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o ukončenej kontrole ku
dňu konania obecného zastupiteľstva.
Bod č. 4/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu
obce na roky 2019 – 2021
Hlavná kontrolórka Obce Ružindol, Ing. Alena Gergelová, predložila OZ Obce Ružindol
stanovisko k predloženému návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021.
Odporučila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť v navrhovanej
podobe ako záväzný a na roky 2020 - 2021 ako nezáväzné ukazovatele viacročného rozpočtu.
Bod č. 5/ Návrh rozpočtu obce pre rok 2019 a návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh Rozpočtu pre
rok 2019 a návrh Rozpočtu na roky 2019 – 2021.
Bod č. 6/ Zrušenie uzn. č 2/2003, ktorým sa schválila Zmluva o zriadení spoločného
obecného úrad
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na zrušenie uznesenia č. 2/2003 v plnom
rozsahu, ktorým sa chválila Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu.
Bod č. 7/ Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie návrh Zmluvy
o zriadení spoločného obecného úradu.
Bod č. 8 / Zriadenie Komisie na kontrolu oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov starostu obce, voľba predsedu a členov komisie
Obecné zastupiteľstvo zriadilo Komisiu na kontrolu oznámenia, funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu obe v zložení:
Predseda: Marek Hafrovič
Člen: Mgr. Zuzana Holkovičová
Člen: Ing. Marek Antonín
Bod č. 9/ Rôzne
A/ Rozpočtové opatrenia
Starosta obce informoval poslancov OZ o vykonaných rozpočtových opatreniach č. 11/2018 –
14/2018. Starosta obce zároveň predložil OZ rozpočtové opatrenie č.15/2018 na schválenie.
B/ Zrušenie uznesení č. 56/2012 a č. 73/2012
Starosta obce predložil návrh na zrušenie uznesenia č. 56/2012 a uznesenia č. 73/2012
v plnom rozsahu, ktorými sa schválila žiadosť p. Petra Herchla o kúpu pozemku parcela č.
551/3 o výmere 25 m². Starosta obce informoval poslancov OZ, že v Urbanistickej štúdie
obce Ružindol je cez predmetný pozemok naplánovaná miestna komunikácia. Predajom
predmetného pozemku by sa možná výstavba tejto komunikácie skomplikovala.
Mgr. Zuzana Holkovičová – otázka, prečo doposiaľ daný pozemok nebol predaný, keď
obecné zastupiteľstvo predaj odsúhlasilo ešte v roku 2012.
Ing. Radovan Hečko – informoval poslancov OZ o dôvodoch vypracovania Urbanistickej
štúdie obce Ružindol.

Stanislava Konečná – pripomienka, k Urbanistickej štúdie – navrhovaná cesta vedie cez
súkromné pozemky ľudí.
Mgr. Zuzana Holkovičová – pripomienka k nezrovnalostiam v žiadostiach o odkúpenie
pozemku, kde na jednej je uvádzané meno Peter Herchl a na inej Pavol Herchl.
OZ poverilo starostu preveriť právny stav žiadosti a uznesení č. 56/2012 a 73/2012 z
minulosti.
C/ Žiadosť o schválenie splátkového kalendára – Rupos s.r.o.
Starosta obce Ružindol predložil poslancom OZ Žiadosť o schválenie splátkového kalendára
spoločnosti Rupos s.r.o za DzN, dlžnej sumy vo výške 16 917,87€ za rok 2018. Daňovník
navrhol nasledovné termíny splatenia svojich záväzkov:
- 28.2.2019, splátka 5 000 €
- 31.3.2019, splátka 5 000 €
- 30.4.2019, splátka 6 917,87 €
Stanislava Konečná – pripomienka k tomu, že spol. Rupos s.r.o. má už jeden splátkový
kalendár schválený a to v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku.
D/ Výpoveď nájomnej zmluvy zo dňa 23.3.2018, nájomca Denis Bachratý
Starosta obce predložil OZ výpoveď nájomnej zmluvy, uzatvorenej medzi Obcou Ružindol (
prenajímateľ ) a p. Denisom Bachratým ( nájomca ) zo dňa 23.3.2018, kde predmetom
zmluvy je nájom pozemku - parcely č. 677/9, ostatné plochy, registra “ C“, k.ú. Ružindol
o výmere 46 m². Dôvod vypovedania nájomnej zmluvy je predaj nehnuteľnosti a prepis na
nových majiteľov.
E/ Žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy – PhDr. Jana Prochásková
Starosta obce predložil OZ žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy na parcelu č. 677/9, ostatné
plochy, registra “ C“, k.ú. Ružindol o výmere 46 m² doručenú od PhDr. Jany Pracházkovej.
F/ Žiadosť o finančný príspevok – František Horváth
Starosta obce Ružindol predložil poslancom OZ žiadosť o Finančný príspevok doručenú od
Františka Horvátha, bytom Ružindol165. P. Horváth žiada o nenávratný finančný príspevok
vo výške 2 500 €, ktoré by pokryli časť liečebných nákladov.
OZ žiada zistiť podmienky liečby v rehabilitačnom centre ADELI a zistiť bližšie informácie
o zdravotnom stave p. Františka Horvátha.
G/ Odpísanie pohľadávky C.F.H Part s.r.o.
Starosta obce informoval poslancov OZ o odpísaní starej pohľadávky spoločnosti C.F.H. Part
s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava vo výške 528,38 € z roku 2012.
H/ Informácie starostu
 Alexsandria Ria Horrus (Mária Martinovská), Okružná 9, 917 01 Trnava – Žiadosť
o odpustenie dane z nehnuteľností – orná pôda LV č. 758, k.ú. Ružindol
Starosta obce informoval poslancov OZ o doručenej ,,Žiadosti o vysvetlenie“, v ktorej
žiada OZ a OcU o podrobné vysvetlenie dôvodov zamietnutia žiadosti o odpustenie DzN,
ktorá bola predložená na OZ 20.9.2018.
Obecné zastupiteľstvo trvá na tom, aby bola DzN uhradená.
 Najbližšie akcie v obci
27.12.2018 – požehnanie mladého vína
31.12.2018 – Ohňostroj v športovom areáli Ružindol
02.01.2019 – Novoročný mariášový turnaj
11.01.2019 – Reprezentačný ples
 Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Ružindol

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce a to:
Požadovaná výška
dotácie
TJ Družstevník Ružindol
5 000 €
Klub seniorov pri OcÚ Ružindol
1 000 €
ZO JDS Ružindol
1 500 €
FS Rošindolčané
1 000 €
Ružindolský mariášový klub
500 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole 10 000 €
( oprava veže kostola )
Názov organizácie

OZ schvaľuje žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce a to nasledovne:
Ružindol TJ Družstevník Ružindol - 4 000 €
Klub seniorov pri OcU Ružindol - 1 000 €
ZO JDS Ružindol - 1 000 €
FS Rošindolčané - 500 €
Ružindolský mariášový klub - 500 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole – 10 000 €
Bod č. 9/ Diskusia
Ing. Marek Antonín – pripomienka k internetovej stránke obce – nenašiel všetky platné
VZN. Ďalej žiada zverejňovanie scanu faktúr a verejného obstarávania.
Anna Kojsová – poďakovala za schválenú dotáciu pre ZO JDS Ružindol.
Bod č. 11/ Záver
Starosta obce Ružindol poďakoval prítomným a zasadnutie ukončil.

Peter Galanský
starosta obce

..................................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Antonín

..................................................

Mgr. Zuzana Holkovičová

..................................................

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ružindole,
konaného dňa 17. desembra 2018 v zasadačke Obecného úradu Ružindol
Uzn. č. 77/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o ukončenej kontrole ku
dňu konania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
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Uzn. č. 78/2018
Obecné zastupiteľstvo:
1. schvaľuje po prerokovaní Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok
2019
2. poveruje hlavnú kontrolórku na výkon kontroly v súlade so schválených plánom
kontrolnej činnosti
Zodpovedný: HK obce
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

Uzn. č. 79/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová

ZA:

+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

+
+
+
+
8

Uzn. č. 80/2018
Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje rozpočet Obce Ružindol na rok 2019
b) berie na vedomie viacročný rozpočet na roky 2020 až 2021
Zodp: starosta obce, zamestnanci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

Uzn. č. 81/2018
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 2/2003 v plnom rozsahu, ktorým sa chválila Zmluva
o zriadení spoločného obecného úradu.
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
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Uzn. č. 82/2018
Obecné zastupiteľstvo
1. schvaľuje
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zmluvu o
zriadení spoločného obecného úradu, ktorú uzatvára Obec Ružindol s Obcou Bíňovce,
Obcou Biely Kostol, Obcou Bohdanovce nad Trnavou, Obcou Boleráz, Obcou Borová,
Obcou Brestovany, Obcou Bučany, Obcou Buková, Obcou Cífer, Obcou Dechtice, Obcou
Dlhá, Obcou Dobrá Voda, Obcou Dolná Krupá, Obcou Dolné Dubové, Obcou Dolné Lovčice,
Obcou Dolné Orešany, Obcou Horné Dubové, Obcou Horná Krupá, Obcou Horné Orešany,
Obcou Hrnčiarovce nad Parnou, Obcou Jaslovské Bohunice, Obcou Kátlovce, Obcou

Košolná, Obcou Križovany nad Dudváhom, Obcou Lošonec, Obcou Majcichov, Obcou
Malženice, Obcou Naháč, Obcou Opoj, Obcou Pavlice, Obcou Radošovce, Obcou Ružindol,
Obcou Slovenská Nová Ves, Obcou Suchá nad Parnou, Obcou Šelpice, Obcou Špačince,
Obcou Šúrovce, Obcou Trstín, Obcou Vlčkovce, Obcou Voderady, Obcou Zeleneč a Obcou
Zvončín za účelom zriadenia spoločného obecného úradu
a) na zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy zverených do pôsobnosti
zmluvných strán:
– 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. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a
b) na zabezpečovanie úloh výkonu samosprávy zmluvných strán podľa:
– zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov, pričom
Obec Cífer bude na základe predmetnej zmluvy vykonávať sídelnej obce.
Úplné znenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu tvorí ako príloha č.2
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
2. poveruje starostu obce,
aby zabezpečil všetky potrebné právne a ekonomické záležitosti súvisiace s uzavretím
zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu podľa bodu 1 tohto uznesenia.
Termín: ihneď
Zodpovedný: starosta obce
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

Uzn. č. 83/2018
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje Komisiu na kontrolu oznámenia, funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov starostu obe v zložení:
Predseda: Marek Hafrovič
Člen: Mgr. Zuzana Holkovičová
Člen: Ing. Marek Antonín
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+

Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

+
+
+
7

1

Uzn. č. 84/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schválené rozpočtové opatrenia č. 11/2018 –
14/2018.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

Uzn. č. 85/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 15/2018.
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

Uzn. č. 86/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zistiť právny stav žiadosti p. Petra Herchla o
kúpu pozemku parcela č. 551/3 o výmere 25 m² z minulosti.
Termín: do najbližšieho OZ
Zodpovedný: starosta obce a zamestnanci OcU
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová

ZA:

+
+
+
+
+
+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

+
8

Uzn. č. 87/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje splátkový kalendár spoločnosti Rupos s.r.o.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
7

1

Uzn. č. 88/2018
Obecné zastupiteľstvo:
1. súhlasí s výpoveďou nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Ružindol (
prenajímateľ ) a p. Denisom Bachratým ( nájomca ) zo dňa 23.3.2018, kde predmetom
zmluvy je nájom pozemku - parcely č. 677/9, ostatné plochy, registra “ C“, k.ú.
Ružindol o výmere 46 m²
2. poveruje starostu obce prípravou a podpisom Výpovede nájomnej zmluvy.
Zodpovedný: starosta obce a zamestnanci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
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Uzn. č. 89/2018
Obecné zastupiteľstvo:
1. súhlasí s uzavretínm nájomnej zmluvy medzi Obcou Ružindol ( prenajímateľ )
a PhDr. Janou Procházkovou ( nájomca ), kde predmetom zmluvy je nájom pozemku parcely č. 677/9, ostatné plochy, registra “ C“, k.ú. Ružindol o výmere 46 m²
2. poveruje starostu obce prípravou a podpisom Nájomnej zmluvy.
Zodpovedný: starosta obce a zamestnanci OcU
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič

ZA:

+
+

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

+
+
+
+
+
+
8

Uzn. č. 90/2018
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce, zamestnancov obecného úradu a sociálnu
komisiu získať bližšie informácie o zdravotnom stave p. Františka Horvátha.
Zodpovedný: starosta obce, zamestnanci OcU, sociálna komisia
Termín: ihneď
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
8

Uzn. č. 91/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odpísanie starej pohľadávky spoločnosti C.F.H. Part
s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava vo výške 528,38 € z roku 2012.
Hlasovanie:
Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

ZA:

PROTI:

ZDRŽAL SA:

+
+
+
+
+
+
+
+
7

1

Uzn. č. 92/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ružindol a to
nasledovne:
TJ Družstevník Ružindol - 4 000 €
Klub seniorov pri OcÚ Ružindol - 1 000 €
ZO JDS Ružindol - 1 000 €
FS Rošindolčané - 500 €
Ružindolský mariášový klub - 500 €
Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole – 10 000 €
Hlasovanie:

Meno, priezvisko, titul
Ing. Marek Antonín
Marek Hafrovič
Ing. Radovan Hečko
Mgr. Zuzana Holkovičová
Mgr. Tomáš Jurišič
Stanislava Konečná
Bc. Beáta Morongová
Mgr. Pavol Tollarovič
Počet hlasov:

Peter Galanský
starosta obce

ZA:

PROTI:

+
+
+
+
+
+
+
+
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..................................................

Overovatelia zápisnice:
Ing. Marek Antonín

..................................................

Mgr. Zuzana Holkovičová

..................................................

Zapísala: Mgr. Jana Temniaková

ZDRŽAL SA:

Príloha č. 1
Kontrola uznesení zo dňa 10.12.2018

Uzn. č. 69/2018 – splnené
Uzn. č. 70/2018 – splnené
Uzn. č. 71/2018 – splnené
Uzn. č. 72/2018 – splnené
Uzn. č. 73/2018 – splnené
Uzn. č. 74/2018 – v plnení
Uzn. č. 75/2018 – splnené
Uzn. č. 76/2018 – splnené

Príloha č. 2
ZMLUVA o zriadení spoločného obecného úradu
podľa § 20a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „ZOZ“)
Zmluvné strany:
1.

Obec Bíňovce
Bíňovce 134, 919 07 Bíňovce
v zastúpení: Ing. Marián Novák, starosta
IČO: 00 312 258
Bankové spojenie: VÚB Tmava
IBAN: SK14 0200 0000 0000 1172 3212

2.

Obec Biely Kostol
Pionierske námestie č. 18, 919 34 Biely Kostol
v zastúpení: doc., Ing., PhD., Iveta Paulová, MBA, starosta
IČO: 31 871 461
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK36 5600 0000 0010 1907 3001

3.

Obec Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou 268, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
v zastúpení: Miroslav Sučák, starosta
IČO: 00 312 266
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK77 0200 0000 0000 0862 0212

4.

Obec Boleráz
Boleráz 586, 919 08 Boleráz
v zastúpení: Ing. Pavol Mackovčín, starosta
IČO: 00 312 282
Bankové spojenie: VÚB Tmava
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0742 5212

5.

Obec Borová
Borová 56, 919 61 Borová
v zastúpení: Ing. Blanka Matovičová, starosta
IČO: 00 312 291
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK96 0200 0000 0000 1192 6212

6.

Obec Brestovany

J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany
v zastúpení: Ing. Ondrej Kuhajda, starosta
IČO: 00 312 312
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK42 5600 0000 0010 0110 5001
7.

Obec Bučany
Bučany 269, 919 28 Bučany
v zastúpení: Ing. Rastislav Kurinec, starosta
IČO: 00 312 321
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK22 5600 0000 0010 0848 9001

8.

Obec Buková
Buková 50, 919 10 Buková
v zastúpení: Miloš Herceg, starosta
IČO: 00 312 339
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK03 0200 0000 0000 0612 3212

9.

Obec Cífer
Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
v zastúpení: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta
IČO: 00 312 347
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK66 0200 0000 0000 0292 3212

10. Obec Dechtice

Dechtice 488, 919 53 Dechtice
v zastúpení: PhDr. Karol Zachar, starosta
IČO: 00 312 363
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK17 5600 0000 0010 2129 6001
11. Obec Dlhá

Dlhá 1, 919 01 Dlhá
v zastúpení: Peter Fandl, starosta
IČO: 00 682 195
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK60 0200 0000 0028 0600 5555
12. Obec Dobrá Voda

Dobrá Voda 121, 919 54 Dobrá Voda
v zastúpení: René Blanárik, starosta

IČO: 00 312 380
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK51 5600 0000 0010 2459 3001
13. Obec Dolná Krupá

Nám. L. van Beethovena 139/1, 919 65 Dolná Krupá
v zastúpení: Mgr. Marek Dekan, starosta
IČO: 00 312 398
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK07 0200 0000 0000 0342 4212
14. Obec Dolné Dubové

Dolné Dubové 1, 919 52 Dolné Dubové
v zastúpení: Ing. Jozef Čapkovič, starosta
IČO: 00 312 401
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK22 0200 0000 0000 0642 2212
15. Obec Dolné Lovčice

SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice
v zastúpení: Ing. Tomáš Bartovič, starosta
IČO: 00 686 301
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: Sk29 5600 0000 0010 0873 7001
16. Obec Dolné Orešany

Dolné Orešany 210, 919 02 Dolné Orešany
v zastúpení: Juliana Belicová, starosta
IČO: 00 312 410
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK71 5600 0000 0010 2681 2001
17. Obec Horné Dubové

Horné Dubové 97, 919 06 Horné Dubové
v zastúpení Ján Hrčka, starosta
IČO: 00 312 525
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK64 5600 0000 0063 9677 5001
18. Obec Horná Krupá

Horná Krupá 186, 919 65 Horná Krupá
v zastúpení Ing. Ľuboš Hačko, starosta
IČO: 00 312 517
Bankové spojenie: VÚB Trnava

IBAN: SK56 0200 0000 0000 1272 6212
19. Obec Horné Orešany

Horné Orešany 190, 919 03 Horné Orešany
v zastúpení Jarmila Petrovičová, starosta
IČO: 00 312 533
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK64 5600 0000 0010 0289 6001
20. Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Farská 37, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
v zastúpení Ing. Jaroslav Kráľovič, starosta
IČO: 34 007 521
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK60 5600 0000 0010 2053 3001
21. Obec Jaslovské Bohunice

Námestie sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
v zastúpení Božena Krajčovičová, starosta
IČO: 00 312 614
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK19 5600 0000 0011 1583 1001
22. Obec Kátlovce

Kátlovce 1, 919 55 Kátlovce
v zastúpení Pavol Johanes, starosta
IČO: 00 312 622
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK13 0200 0000 0000 0572 9212
23. Obec Košolná

Košolná 44, 919 01 Suchá nad Parnou
v zastúpení PhDr. Martin Halaksa, starosta
IČO: 00 312 673
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK88 5600 0000 0010 5460 2001
24. Obec Križovany nad Dudváhom

Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom
v zastúpení Ing. Svetlana Královičová, starosta
IČO: 00 682 187
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK48 5600 0000 0010 0263 4001

25. Obec Lošonec

Lošonec 62, 919 04 Lošonec
v zastúpení Mgr. Juraj Rábara, starosta
IČO: 00 682 292
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK59 0200 0000 0000 2372 4212
26. Obec Majcichov
Majcichov 606, 919 22 Majcichov
v zastúpení Ing. Tibor Marek, starosta
IČO: 00 312 746
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK41 0200 0000 0000 0672 1212
27. Obec Malženice

Malženice 294, 919 29 Malženice
v zastúpení Miroslav Macko, starosta
IČO: 00 312 762
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK08 5600 0000 0063 2208 3002
28. Obec Naháč

Naháč 84, 919 06 Naháč
v zastúpení PhDr. David Ivanovič PhD., starosta
IČO: 00 312 797
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK35 0200 0000 0000 1382 5212
29. Obec Opoj

Opoj 1, 919 32 Opoj
v zastúpení Mgr. Peter Bartovič, starosta
IČO: 00 682 217
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK44 0200 0000 0000 2392 7212
30. Obec Pavlice

Pavlice 146, 919 42 Pavlice
v zastúpení Ivana Stachová, starosta
IČO: 00 682 144
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK03 5600 0000 0010 0479 5001
31. Obec Radošovce

Radošovce 70, 919 30 Radošovce
v zastúpení Miroslav Remenár, starosta

IČO: 00 682 233
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK38 0200 0000 0000 2482 3212
32. Obec Ružindol

Ružindol 130, 919 61 Ružindol
v zastúpení Peter Galantský, starosta
IČO: 00 312 941
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK81 0200 0000 0000 0592 1212
33. Obec Slovenská Nová Ves

Slovenská Nová Ves 30, 919 42 Slovenská Nová Ves
v zastúpení Andrej Kusý, starosta
IČO: 00 682 136
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK54 5600 0000 0010 0784 9001
34. Obec Suchá nad Parnou

Suchá nad Parnou 68, 919 01 Suchá nad Parnou
v zastúpení Martin Glončák, starosta
IČO: 00 313 009
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK74 5600 0000 0010 2475 7002
35. Obec Šelpice

Šelpice 195, 919 09 Šelpice
v zastúpení Ružena Opálková, starosta
IČO: 00 682 225
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK19 5600 0000 0010 7615 8001
36. Obec Špačince

Hlavná 183/16, 919 51 Špačince
v zastúpení PhDr. Július Zemko, starosta
IČO: 00 313 033
Bankové spojenie: Prima banka Trnava
IBAN: SK46 5600 0000 0010 0131 6001
37. Obec Šúrovce

Nová 5, 919 25 Šúrovce
v zastúpení Bc. Ing. Žaneta Gogolová, starosta
IČO: 00 313 068
Bankové spojenie: VÚB Trnava

IBAN: SK85 0200 0000 0000 0312 5212
38. Obec Trstín

Trstín 95, 919 05 Trstín
v zastúpení Ing. Peter Hlávek, starosta
IČO: 00 313 122
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK43 0200 0000 0000 0852 4212
39. Obec Vlčkovce

Vlčkovce 15, 919 23 Vlčkovce
v zastúpení Ing. Ivan Dobrovodský, starosta
IČO: 00 682 209
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK93 0200 0000 0000 2382 0212
40. Obec Voderady

Voderady 262, 919 42 Voderady
v zastúpení Ing. Anita Gajarská, starosta
IČO: 00 313 181
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trnava
IBAN: SK57 0900 0000 0006 3418 7305
41. Obec Zeleneč

Školská 224/5, 919 21 Zeleneč
v zastúpení Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta
IČO: 00 313 211
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK68 0200 0000 0000 0472 6212
42. Obec Zvončín

Zvončín 82, 919 01 Suchá nad Parnou
v zastúpení Mgr. Katarína Dudášová, starosta
IČO: 34 075 836
Bankové spojenie: VÚB Trnava
IBAN: SK47 0200 0000 0000 3172 4212
(spolu ďalej len „zmluvné strany“)

V záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh
štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, na úseku pozemných

komunikácií, na úseku ochrany prírody, na úseku vodného hospodárstva, a v súlade s § 20 a §
20a ZOZ zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu (ďalej len ako „zmluva“) o zriadení
spoločného obecného úradu:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.1

Zmluvné strany, po schválení vo svojich obecných zastupiteľstvách podľa § 20a ods. 4
ZOZ, zriaďujú Spoločný obecný úrad (ďalej len ako „Spoločný obecný úrad“).
Čl. 2
Základné ustanovenia

2.1

2.2

2.3

2.4

Sídlo Spoločného obecného úradu je umiestnené v budove Okresného úradu v Trnave
na adrese Kollárova 8, Trnava. Sídelnou obcou na účely určené podľa § 20a ods. 3
písm. a) a ods. 5 ZOZ (ďalej len ako „Sídelná obec“) je odo dňa uzatvorenia tejto
zmluvy Obec Cífer. Zmena Sídelnej obce bez ukončenia tejto zmluvy sa môže
uskutočniť na zasadnutí podľa bodu 2.6 tejto zmluvy, pod podmienkou súhlasu
všetkých zmluvných strán s takouto zmenou.
Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov Spoločného
obecného úradu a v majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa Spoločného obecného
úradu je starosta Sídelnej obce.
Činnosť Spoločného obecného úradu riadi prednosta Spoločného obecného úradu.
Prednosta Spoločného obecného úradu zodpovedá za svoju činnosť starostovi Sídelnej
obce. Prednosta Spoločného obecného úradu sa zúčastňuje procesu prijímania a
prepúšťania zamestnancov Spoločného obecného úradu.
Prednostu Spoločného obecného úradu do funkcie vymenúva a z nej odvoláva starosta
Sídelnej obce na návrh Rady starostov. Rada starostov je zložená: Starosta Sídelnej
obce a šesť volených starostov spomedzi všetkých starostov zmluvných strán. Zmluvné
strany si ku dňu uzavretia tejto zmluvy zvolili týchto šesť starostov - Obec Jaslovské
Bohunice, Obec Majcichov, Obec Malženice, Obec Špačince, Obec Šúrovce a Obec
Vlčkovce. Zloženie Rady starostov môže byť zmenené rozhodnutím dvojtretinovej
(2/3) väčšiny starostov zmluvných strán na zasadnutí zmluvných strán podľa bodu 2.6
tejto zmluvy. Zasadnutie Rady starostov zvoláva Sídelná obec podľa potreby,
minimálne raz za kalendárny štvrťrok. Zasadnutie Rady starostov je uznášaniaschopné,
ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina jeho členov, pričom na prijatie platného
rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. Rada starostov je
kolektívny orgán, ktorý rozhoduje o všetkých záležitostiach týkajúcich sa činnosti
Spoločného obecného úradu, okrem tých, ktoré:
a) sú vyhradené zasadnutiu zmluvných strán podľa bodu 2.6 tejto zmluvy;
b) by znamenali zmenu podmienok výslovne stanovených podľa tejto zmluvy;
c) vyžadujú Predschválenie.

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.7

O činnosti Spoločného obecného úradu a o plnení úloh vyplývajúcich zo zriadenia
Spoločného obecného úradu informuje starosta Sídelnej obce všetky zmluvné strany na
pravidelných zasadnutiach zmluvných strán podľa bodu 2.6 tejto zmluvy.
Zasadnutia zmluvných strán sa konajú na základe písomnej pozvánky Sídelnej obce
adresovanej na e-mailovú alebo elektronickú schránku sídla všetkých zmluvných strán
najmenej raz polročne. Pokiaľ nezvolá Sídelná obec prvé zasadnutie v kalendárnom
polroku do 01.06. príslušného kalendárneho roka alebo druhé zasadnutie v kalendárnom
polroku do 01.12. príslušného kalendárneho roka, môže ho zvolať Rada starostov alebo
nadpolovičná väčšina zmluvných strán spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto
bodu zmluvy. Zmluvné strany môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia
s právnymi účinkami, ako by boli prijaté na zasadnutí zmluvných strán podľa tohto
bodu. Návrh uznesenia predkladá ostatným zmluvným stranám na ich e-mailovú alebo
elektronickú schránku sídla na vyjadrenie starosta Sídelnej obce, alebo nadpolovičná
väčšina zmluvných strán, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho
majú zmluvné strany zasielajú na e-mailovú alebo elektronickú schránku adresu sídla
Sídelnej obce. Ak sa niektorá zmluvná strana nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí.
Starosta Sídelnej obce potom oznámi výsledky hlasovania zmluvným stranám. Väčšina
sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým zmluvným stranám.
Zasadnutia zmluvných strán podľa bodu 2.6 tejto zmluvy sa za každú zmluvnú stranu
zúčastňuje starosta zmluvnej strany alebo ním na konkrétne zasadnutie písomne
poverený zamestnanec zmluvnej strany. Na prijatie rozhodnutia na zasadnutí
zmluvných strán podľa bodu 2.6 tejto zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých hlasov zmluvných strán, pokiaľ zákon alebo táto zmluva neurčuje vyšší počet
hlasov, pričom každá zmluvná strana má jeden hlas.
Zasadnutie zmluvných strán podľa bodu 2.6 tejto zmluvy je kolektívny orgán
zmluvných strán, ktorý rozhoduje o základných otázkach činnosti Spoločného
obecného úradu, a do ktorého pôsobnosti patrí najmä:
a) prerokovávať podnety na zmenu tejto zmluvy a odporúča návrhy na zmeny
zmluvy a činnosti Spoločného obecného úradu;
b) prerokovávať výsledok hospodárenia Spoločného obecného úradu a nákladové
povinnosti podľa bodu 6.6 zmluvy;
d) voliť a odvolávať členov Rady starostov;
e) prijímať opatrenia a odporúčania pre činnosť Spoločného obecného úradu;
f) uznášať sa na nákladovej povinnosti zmluvných strán podľa bodu 6.8 tejto zmluvy;
Pokiaľ je podľa § 11 ods. 4 ZOZ pre prijatie uznesenia o konkrétnej otázku
prerokovávanú v rámci zasadnutia zmluvných strán potrebné jej predchádzajúce
schválenie obecným zastupiteľstvom aspoň jednej zo zmluvných strán (ďalej len ako
„Predschválenie“), je každá dotknutá zmluvná strana povinná obstarať Predschválenie
vo svojom obecnom zastupiteľstve, inak nemôže byť takéto uznesenie na zasadnutí
zmluvných strán podľa bodu 2.6 tejto zmluvy prijaté.
Jednotlivé zmluvné strany sú povinné poskytovať potrebnú súčinnosť pre zabezpečenie
účelu tejto zmluvy a riadnej činnosti Spoločného obecného úradu.
Čl. 3

Predmet zmluvy
3.1

Zmluvné strany zriaďujú Spoločný obecný úrad:
a) na zabezpečovanie úloh preneseného výkonu štátnej správy zverených do pôsobnosti
zmluvných strán:
– 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. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov,
– zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,
– zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, a
b) na zabezpečovanie úloh výkonu samosprávy zmluvných strán podľa:
– zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
Čl. 4
Doba platnosti zmluvy

4.1
4.2
4.3

4.4

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Túto zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému
v takejto dohode.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená ukončiť písomnou výpoveďou
doručenou starostovi Sídelnej obce svoju účasť v tejto zmluve aj bez udania dôvodu,
pričom výpovedná doba uplynie ku koncu kalendárneho roku, ak bola výpoveď
doručená do 30.9. tohto kalendárneho roku (do 30.6. tohto kalendárneho roka, ak sa
jedná o Sídelnú obec), inak uplynie výpovedná doba až uplynutím posledného dňa
nasledujúceho kalendárneho roku. Na platnosť výpovede je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov tejto zmluvnej strane, pričom opisom
príslušného uznesenia musí byť priložený k výpovedi. Ak výpoveď doručí Sídelná
obec, je v prípade podania takejto písomnej výpovede povinná zároveň zvolať
zasadnutie podľa bodu 2.6 tejto zmluvy tak, aby sa konalo ešte pred uplynutím
výpovednej doby, pričom predmetom takéhoto zasadnutia je aj voľba novej sídelnej
obce.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak niektorá z nich opakovane porušuje svoje
povinnosti zo zmluvy, môžu ju na návrh starostu Sídelnej obce vylúčiť ako účastníka
tejto zmluvy. O vylúčení účastníka sa rozhoduje na zasadnutí zmluvných strán podľa
bodu 2.6 tejto zmluvy a na vylúčenie zmluvnej strany je potrebná nadpolovičná väčšina
všetkých zmluvných strán. V prípade vylúčenia účastníka sa s vylúčenou zmluvnou
stranou neuskutočňuje majetkovo-právne vysporiadanie, čím nie je dotknutá jej
povinnosť uhradiť všetky záväzky, ktoré jej z tejto zmluvy vyplývajú. Ustanoveniami

4.5

4.6

4.7

tohto bodu nie je dotknuté automatické vylúčenie zmluvnej strany za podmienok
uvedených v bode 6.3 tejto zmluvy.
Zmluvné strany môžu na zasadnutí zmluvných strán podľa bodu 2.6 rozhodnúť
o zrušení tejto zmluvy, a to trojštvrtinovou väčšinou všetkých zmluvných strán.
V prípade, ak bolo rozhodnuté o zrušení zmluvy v lehote do 30.9. kalendárneho roka, sa
zmluva zrušuje k poslednému dňu tohto kalendárneho roka, inak až uplynutím
posledného dňa nasledujúceho kalendárneho roka, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
na inom dátume ukončenia tejto zmluvy. Do jedného mesiacov od zániku zmluvy je
prednosta Spoločného obecného úradu povinný uskutočniť vzájomné vysporiadanie
majetkových a finančných záväzkov zmluvných strán. Náklady na zamestnanie
prednostu Spoločného obecného úradu po zániku tejto zmluvy sú spoločným nákladom
všetkých zmluvných strán, ktoré budú zohľadnené vo vzájomnom vysporiadaní.
V prípade ukončenia tejto zmluvy spôsobom podľa bodu 4.3 tejto zmluvy sa finančné
a majetkové vysporiadanie vykoná primerane podľa čl. 11 tejto zmluvy. Majetkové
vysporiadanie sa v tomto prípade uskutoční takým spôsobom, aby nebola ohrozená
ďalšia riadna činnosť Spoločného obecného úradu, pričom o jeho podmienkach
rozhoduje zasadnutie zmluvných strán podľa bodu 2.6. Do jedného mesiaca odo
prerokovania vyúčtovania za kalendárny rok, ktorého koncom zanikla účasť tejto
zmluvnej strany, zasadnutím zmluvných strán podľa bodu 2.6 Sídelná obec uhradí
z vložených finančných prostriedkov podľa bodu 6.2 tejto zmluvy ukončujúcej
zmluvnej strane prípadný preplatok na platbách zmluvných strán podľa bodu 6.2 písm.
a) a d) tejto zmluvy alebo ukončujúca zmluvná strana uhradí Sídelnej obci prípadný
nedoplatok na svojich platbách podľa bodu 6.2 písm. a) a d) tejto zmluvy.
V prípade ukončenia účasti zmluvnej strany tejto zmluvy podľa bodu 4.3 alebo 4.4,
bude zmluvnej strane ku dňu zániku jej účasti v tejto zmluve písomne odovzdaná
všetka príslušná agenda, vrátane archivovaných písomností podľa tejto zmluvy v súlade
s územnou pôsobnosťou tejto zmluvnej strany.

Čl. 5
Organizácia Spoločného obecného úradu
5.1
5.2

5.3

Spoločný obecný úrad má v čase uzatvorenia tejto zmluvy 12 zamestnancov.
Počet zamestnancov Spoločného obecného úradu, ako aj ich pracovnú náplň a ich
ďalšie úlohy bude priebežne prehodnocovať a upravovať Rada starostov podľa bodu
2.4 tejto zmluvy, vždy však v súlade s pracovným a organizačným poriadkom
Spoločného obecného úradu.
Činnosť Spoločného obecného úradu sa riadi pracovným a organizačným poriadkom
Spoločného obecného úradu, ktorý schvaľuje Rada starostov podľa bodu 2.4 tejto
zmluvy. O jeho prijatí alebo zmenách je starosta Sídelnej obce povinný informovať
ostatné zmluvné strany na zasadnutí podľa bodu 2.6.

5.4

V neodkladných prípadoch alebo v prípadoch, keď nie je uznášaniaschopné riadne
zvolené zasadnutie Rady starostov podľa bodu 2.4 tejto zmluvy a rozhodnutie sa týka
programu zvolaného zasadnutia Rady starostov uvedeného v pozvánke, môže prijať
rozhodnutie týkajúce sa pracovnoprávnych a organizačných vzťahov starosta Sídelnej
obce.
Čl. 6
Financovanie príjmov a nákladov Spoločného obecného úradu

6.1

6.2

Zmluvné strany sa zaväzujú podieľať sa na nákladoch na činnosť Spoločného obecného
úradu, pričom sa dohodli, že do financovania činnosti Spoločného obecného úradu
budú zahrnuté nasledovné príjmy:
a) zálohové platby od zmluvných strán, ktoré sú schvaľované raz ročne /do 7.1.2019
pre rok 2019, a následne vždy do 15.11. kalendárneho roka na nasledujúci rok/
nadpolovičnou väčšinou starostov zmluvných strán na ich spoločnom zasadnutí
podľa bodu 2.6, a to pevne určenou mesačnou sumou na jedného obyvateľa podľa
posledného zverejneného počtu obyvateľov obcí Štatistickým úradom Slovenskej
republiky (v prípade, ak nepríde k ich schváleniu sú zmluvné strany povinné platiť
zálohové platby podľa predchádzajúceho kalendárneho roku; za rok 2019 sa
použijú analogicky zálohové platby za obdobie roku 2018 hradené na základe
zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu z 15.01.2003),
b) výnosy zo správnych poplatkov a pokút ukladaných v konaniach vykonávaných
Spoločným obecným úradom, ktoré je oprávnená vyberať zmluvná strana ako
obec, budú použité na úhradu činnosti Spoločného obecného úradu,
c) v prípade pristúpenia novej zmluvnej strany jednorazový vklad takto pristupujúcej
zmluvnej strany na činnosť Spoločného obecného úradu vo výške 0,33 Eur
(tridsaťtri eurocentov) na jedného obyvateľa pristupujúcej zmluvnej strany, ktorý
pristupujúca zmluvná strana vloží na účet Spoločného obecného úradu vedený v
(bude doplnené), číslo účtu IBAN: (bude doplnené), najneskôr do 10 (desiatich)
dní odo dňa účinnosti pristúpenia novej zmluvnej strany podľa bodu (bude
doplnené) tejto zmluvy,
d) finančné prostriedky poskytnuté Slovenskou republikou (prostredníctvom
príslušného orgánu štátnej správy) ako dotácia na úhradu nákladov preneseného
výkonu štátnej správy podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (bežný transfer na úseku stavebného poriadku a územného
plánovania, bežný transfer na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, bežný transfer z MV SR na
starostlivosť o životné prostredie) budú poukazované na vlastné účty zmluvných
strán, ktorí sa zaväzujú bezhotovostne poukázať tieto finančné prostriedky
bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní po ich pripísaní na svoje účty, na
účet Spoločného obecného úradu vedený v peňažnom ústave (bude doplnené).
Všetky zálohové platby vypočítané podľa bodu 6.1 a tejto zmluvy budú uhrádzané 2x
ročne, za 1.polrok najneskôr do 15.1. príslušného kalendárneho roka, za 2. polrok

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

najneskôr do 30.6. príslušného kalendárneho roka, a to na účet Spoločného obecného
úradu vedený v (bude doplnené). Spoločný obecný úrad vyzve zmluvné strany na
úhradu zálohových platieb v primeranej lehote pred termínom splatnosti. V prípade
omeškania s úhradou zálohovej platby je zmluvná strana povinná zaplatiť na účet
Spoločného obecného úradu aj úrok z omeškania vo výške 0,05 % (päť stotín percenta)
dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania zmluvnej strany s akoukoľvek úhradou je porušujúca zmluvná
strana bez nutnosti osobitného úkonu vylúčená ako účastník tejto zmluvy, a to
uplynutím 45 (štyridsiateho piateho) dňa odo dňa, ktorým sa porušujúca zmluvná strana
dostala do omeškania. Takéto ukončenie tejto zmluvy nemá vplyv na povinnosť
porušujúcej zmluvnej strany uhradiť všetky dlžné zálohové platby, pričom v prípade
vylúčenia zmluvnej strany sa s touto zmluvnou stranou neuskutočňuje majetkové
vysporiadanie.
Podiel nákladov na financovanie Spoločného obecného úradu pre jednotlivé zmluvné
strany je stanovený nasledovne: Financovanie Spoločného obecného úradu je založené
na zásade participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov zmluvných strán k 31.12.
predchádzajúceho uzavretého kalendárneho roka publikovaného Štatistickým úradom
SR pre ďalší kalendárny rok.
Sídelná obec v lehote do 30 (tridsiatich) dní po skončení príslušného účtovného
obdobia, ktorým je kalendárny rok, vykoná vyúčtovanie príjmov a výdavkov
súvisiacich s činnosťou Spoločného obecného úradu, ktoré zašle všetkým zmluvným
stranám do 15 (pätnástich) dní odo dňa jeho vykonania.
Preplatky zistené pri vyúčtovaní podľa bodu 6.5 tejto zmluvy sa započítavajú na
financovanie budúceho účtovného obdobia, ak sa o spôsobe ich refundácie zmluvné
strany nedohodnú inak. Akékoľvek nedoplatky sa zmluvné strany zaväzujú uhradiť na
základe vyúčtovania po jeho prerokovaní na zasadnutí zmluvných strán podľa bodu 2.6
tejto zmluvy . Výška nákladov znášaných jednotlivými zmluvnými stranami sa určí na
základe pomeru počtu obyvateľov zmluvnej strany zistených podľa posledného
zverejneného počtu obyvateľov Štatistickým úradom SR a celkového počtu obyvateľov
zmluvných strán podľa posledného zverejneného počtu obyvateľov Štatistickým
úradom SR („Nákladový pomer“).
Zmluvné strany sa dohodli, že do financovania činnosti Spoločného obecného úradu
budú zahrnuté nasledovné výdavky:
a) prevádzkové náklady na sídelné priestory Spoločného obecného úradu;
b) prevádzkové náklady na činnosť Spoločného obecného úradu (materiálové,
mzdové);
c) ďalšie prierezové činnosti ako sú účtovníctvo, bankový styk, mzdová agenda,
personálna agenda, príp. iné, ktoré zabezpečuje Sídelná obec, vrátane výdavkov na
hlavného kontrolóra vynaložené v spojitosti so Spoločným obecným úradom
a bežné výdaje na zabezpečenie činnosti Spoločného obecného úradu, najmä nájom
nebytových priestorov, služby poskytované v súvislosti s nájmom, kancelárske
náklady, poštovné, cestovné, školenia, telekomunikačné poplatky atď. Výška
týchto nákladov bude stanovená podľa počtu zamestnancov Spoločného obecného

6.8

úradu a režijných nákladov súvisiacich so zabezpečením priestorov a bežného
chodu Spoločného obecného úradu.
V prípade, ak sa zákonom obmedzí (zúži) alebo rozšíri právomoc a kompetencia
územnej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku, pozemných, miestnych a účelových komunikácií,
starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a ovzdušia, alebo vodnej správy,
čoho následkom bude nutnosť realizácie organizačných, personálnych alebo iných
zmien vo fungovaní Spoločného obecného úradu, sa jednotlivé zmluvné strany
zaväzujú znášať takto vzniknuté náklady vo výške súčinu celkových nákladov
a Nákladového pomeru jednotlivej zmluvnej strany, a to na zasadnutí zmluvných strán
podľa bodu 2.6 tejto zmluvy.
Čl. 7
Právne postavenie Spoločného obecného úradu a jeho vzťah k tretím osobám

7.1
7.2

Spoločný obecný úrad nie je právnickou osobou, nemôže byť subjektom záväzkových
vzťahov a vlastniť majetok.
Práva a povinnosti nevznikajú Spoločnému obecnému úradu, ale jednotlivým
zmluvným stranám.
Čl. 8
Činnosť Spoločného obecného úradu

8.1

8.2

8.3

8.4

V súvislosti s výkonom činnosti Spoločného obecného úradu podľa bodu 3.1 tejto
zmluvy budú vydávané rozhodnutia v správnych konaniach v zmysle príslušných
právnych predpisov.
Rozhodnutia podľa bodu 8.1 tejto zmluvy bude podpisovať starosta tej zmluvnej strany,
ktorá je príslušná v konkrétnom správnom konaní podľa účinných zákonov konať,
pričom zmluvné strany sú povinné poskytovať Spoločnému obecnému úradu súčinnosť
tak, aby nedošlo k zbytočným prieťahom v správnom konaní, inak zodpovedajú za
vzniknutú škodu.
Zmluvné strany týmto spoločne poverujú prednostu Spoločného obecného úradu, ako aj
zamestnancov Spoločného obecného úradu podľa ich pracovnej náplne,
k samostatnému výkonu všetkých úkonov v správnych konaniach podľa bodu 3.1 tejto
zmluvy, ktoré nie sú rozhodnutiami podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. Za týmto účelom je
Spoločný obecný úrad najmä povinný pripravovať a vypracovávať (i) odborné písomné
podklady, (ii) písomné vyhotovenia rozhodnutí v správnom konaní pre zmluvné strany,
pri ktorých zodpovedá za správnosť a včasnosť ich vyhotovenia, a (iii) odborné
písomné podklady v zmluvnej agende pre zmluvné strany.
Každá zmluvná strana si vyhradzuje oprávnenie rozhodnúť, že ktorýkoľvek konkrétny
úkon alebo všetky úkony v ktoromkoľvek konkrétnom správnom konaní nie sú
prednosta alebo zamestnanci Spoločného obecného úradu oprávnení vykonať, a vykoná
ho sama zmluvná strana, pričom o takejto výhrade je daná zmluvná strana povinná
informovať prednostu Spoločného obecného úradu, resp. povereného zamestnanca

najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred uplynutím zákonnej lehoty (bez akýchkoľvek
prípustných prolongácií) na vykonanie konkrétneho úkonu alebo najneskôr 20
(dvadsať) dní pred uplynutím zákonnej lehoty (bez akýchkoľvek prípustných
prolongácií) na vykonanie konkrétneho správneho konania.
8.5. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným
postupom sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 9
Zodpovednosť za záväzky voči tretím osobám
9.1

Za záväzky voči tretím osobám, vzniknuté zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia
konkrétnej úlohy alebo činnosti Spoločného obecného úradu zodpovedá tá zo
zmluvných strán, ktorej katastrálneho územia sa predmetná činnosť týka. Pokiaľ
nemožno takto určiť zodpovednú zmluvnú stranu, zodpovedajú za záväzky voči tretím
osobám vzniknuté v súvislosti s činnosťou Spoločného obecného úradu zmluvné strany
spoločne, a to v podieloch o veľkosti určenej podľa ich participácie na financovaní
Spoločného obecného úradu podľa čl. 6 tejto zmluvy.
Čl. 10
Majetok získaný činnosťou Spoločného obecného úradu

10.1 Majetok získaný spoločnou činnosťou a výška spoluvlastníckych podielov: Ak bude v
súvislosti s činnosťou Spoločného obecného úradu nadobudnutý hnuteľný alebo
nehnuteľný majetok, peniaze, prípadne iné hnuteľné veci, stanú sa spoluvlastníctvom
všetkých zmluvných strán, jeho správu vykonáva Sídelná obec.
10.2 V prípade, ak prišlo k nadobudnutiu majetku podľa bodu 10.1 tejto zmluvy na základe
osobitnej úhrady nákladov na jeho nadobudnutie zo strany jednotlivých zmluvných
strán, zodpovedá výška spoluvlastníckych podielov zmluvných strán objemu vložených
prostriedkov každou zo zmluvných strán, ktoré boli použité na jeho získanie, ktorá
skutočnosť sa automaticky zohľadní v účtovnej dokumentácii Spoločného obecného
úradu. V ostatných prípadoch zodpovedá výška spoluvlastníckeho podielu na takomto
majetku ich participácii na financovaní Spoločného obecného úradu podľa článku 6
v roku, kedy bol daný majetok nadobudnutý.
Čl. 11
Vysporiadanie majetkových a finančných záväzkov
11.1 Po skončení účinnosti tejto zmluvy sa uskutoční vysporiadanie majetkových a
finančných záväzkov, ktoré vznikli v súvislosti s činnosťou Spoločného obecného
úradu, na základe spoluvlastníckych podielov určených podľa čl. 10 tejto zmluvy, a za
dodržania podmienok uvedených v bodoch 11.2 a 11.3 tejto zmluvy.
11.2 Do jedného mesiaca od skončenia činnosti Spoločného obecného úradu v zmysle bodu
11.1 tejto zmluvy sa každej zo zmluvných strán v peniazoch vyplatí jej podiel finančnej

sumy určený na základe ustanovení čl. 10 tejto zmluvy, a to po odpočítaní záväzkov
vzniknutých v súvislosti s činnosťou Spoločného obecného úradu existujúcich ku dňu
skončenia účinnosti tejto zmluvy.
11.3 Hnuteľné a nehnuteľné veci nadobudnuté činnosťou Spoločného obecného úradu
zostávajú po skončení účinnosti tejto zmluvy v podielovom spoluvlastníctve všetkých
zmluvných strán vymedzenom podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, pokiaľ sa o vysporiadaní
tohoto majetku zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Čl. 12
Riešenie sporov
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzkov podľa tejto zmluvy, ktoré sa nepodarí vyriešiť ich vzájomnou dohodou,
príslušné zmluvné strany požiadajú o rozhodnutie súd príslušný podľa zákona.
Čl. 13
Hodnotenie činnosti Spoločného obecného úradu
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že činnosť Spoločného obecného úradu bude predmetom
spoločného hodnotenia na zasadnutí podľa bodu 2.6 tejto zmluvy.
13.2 Kontrolu výkonu agendy a nakladania s finančnými prostriedkami Spoločného
obecného úradu bude priebežne vykonávať hlavný kontrolór Sídelnej obce.
Kedykoľvek tak môže urobiť aj Rada starostov.
13.3 Písomné výsledky kontroly budú predkladané všetkým zmluvným stranám.
Čl. 14
Prechodné ustanovenia
14.1 Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu o jej predmete a v celom rozsahu nahrádza
predchádzajúcu zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 15.01.2003
vrátane všetkých jej dodatkov (ďalej len ako „Predchádzajúca zmluva“), a to
s účinnosťou odo dňa 01.01.2019 (deň uzatvorenia zmluvy), ako aj akékoľvek
a všetky predchádzajúce dohody o predmete upravenom touto zmluvou alebo týkajúce
sa Spoločného obecného úradu.
14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že majetok a záväzky spoločného obecného úradu na
základe Predchádzajúcej zmluvy sa nevysporiadavajú. Za záväzky zrušeného
spoločného obecného úradu k 31.12.2018 zodpovedajú účastníci Predchádzajúcej
zmluvy za podmienok vyplývajúcich z Predchádzajúcej zmluvy.
14.3 Všetci zamestnanci spoločného obecného úradu vrátane jeho prednostu, ktorí sú ku dňu
31.12.2018 zamestnancami Obce Malženice podľa Predchádzajúcej zmluvy, sa stanú
v zmysle § 28 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
odo dňa 01.01.2019 podľa tejto zmluvy zamestnancami Sídelne obcej ako
preberajúceho zamestnávateľa podľa § 28 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka

14.4

14.5

14.6

14.7

práce v znení neskorších predpisov. Obec Malženice a Sídelná obec sa vzájomne
dohodnú, s čím ostatné zmluvné strany súhlasia, na konkrétnom spôsobe realizácie
prechodu práv a povinností z doterajšieho zamestnávateľa – Obce Malženice na
preberajúceho zamestnávateľa – Sídelnej obce.
Všetok majetok nadobudnutý podľa Predchádzajúcej zmluvy, ktorý je ako
spoluvlastníctvo zmluvných strán súčasťou spoločného obecného úradu ako
hospodárskej jednotky evidovaný na Obec Malženice na základe činnosti starostu Obce
Malženice podľa § 20a ods. 3 písm. c) ZOZ, bude odo dňa 01.01.2019 rovnakým
spôsobom evidovaný na Sídelnú obec, s čím všetky zmluvné strany súhlasia. Obec
Malženice a Sídelná obec uzatvoria všetky potrebné dohody, aby bol dosiahnutý
uvedený účel.
Všetky zmluvné strany súhlasia s uzatvorením dodatku k zmluve o výpožičke
nebytových priestorov v administratívnej budove Kollárova 8, Trnava,
s požičiavateľom - Slovenská republika, v zastúpení Ministerstva vnútra SR, zo dňa
05.11.2015 na základe ktorého príde s účinnosťou od 01.01.2019 k zmene v osobe
vypožičiavateľa na Sídelnú obec, k čomu Obec Malženice poskytne potrebnú
súčinnosť.
Obec Malženice je povinná v lehote do 30.01.2019, vykonať vyúčtovanie príjmov a
výdavkov súvisiacich s činnosťou spoločného obecného úradu na základe
Predchádzajúcej zmluvy, ktoré zašle všetkým zmluvným stranám do 15 (pätnástich) dní
odo dňa jeho vykonania. Preplatky zistené pri vyúčtovaní sa započítavajú na
financovanie budúceho účtovného obdobia a Obec Malženice ich pošle do 28.2. na účet
Spoločného obecného úradu uvedený v tejto zmluve. Akékoľvek nedoplatky sa
zmluvné strany zaväzujú uhradiť Obci Malženice na základe vyúčtovania, ktoré schváli
zasadnutie zmluvných strán podľa bodu 2.6. Výška nákladov znášaných jednotlivými
zmluvnými stranami sa určí na základe pomeru počtu obyvateľov zmluvnej strany
zistených podľa posledného zverejneného počtu obyvateľov Štatistickým úradom SR a
celkového počtu obyvateľov zmluvných strán podľa posledného zverejneného počtu
obyvateľov Štatistickým úradom SR.
V prípade akýchkoľvek ďalších zmien Sídelnej obce sa postupy podľa bodov 14.2 až
14.6 tejto zmluvy uplatnia obdobne.
Čl. 15
Záverečné ustanovenia

15.1 Zmluvu možno meniť alebo doplniť iba na základe písomných dodatkov, podpísaných
oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán.
15.2 Akékoľvek a všetky dodatky podľa bodu 15.1 tejto zmluvy musia byť schválené
obecnými zastupiteľstvami zmluvných strán, a to v každej z nich nadpolovičnou
väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
15.3 K tejto zmluve môže pristúpiť nová zmluvná strana, a to za týchto podmienok:
a) s pristúpením súhlasí nadpolovičná väčšina všetkých poslancov každej zmluvnej
strany;

b) pristupujúca zmluvná strana odsúhlasí nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich
poslancov súhlas s pristúpením k tejto zmluve, ako aj s plnením povinností podľa
tejto zmluvy;
c) pristúpenie novej zmluvnej strany nadobudne účinnosť po splnení oboch
podmienok podľa bodu 15.3 písm. a) a b) tejto zmluvy dňom doručenia písomného
oznámenia pristupujúcej zmluvnej strany o pristúpení Sídelnej obci, v ktorom
zároveň pristupujúca zmluvná strana oznámi Sídelnej obci všetky svoje údaje
potrebné na plnenie úloh podľa tejto zmluvy.
15.4 Táto zmluva je vyhotovená v 43 vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, z toho
jedno vyhotovenie obdrží každá zmluvná strana a jedno vyhotovenie obdrží Spoločný
obecný úrad.
15.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť v čase
uvedenom v bode 14.1 tejto zmluvy za predpokladu, že bola schválená do tohto času
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov každej obce, ktorá je zmluvnou stranou.
15.6 Akékoľvek ustanovenie zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné
podľa platného práva, bude dotknuté len v rozsahu, v akom túto neplatnosť,
nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez
akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť akékoľvek neplatné alebo neúčinné
ustanovenie novým ustanovením, ktoré je platné a účinné, a ktoré čo najlepšie
zodpovedá nahrádzanému neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu, a to v lehote do
30 (tridsiatich) dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného
orgánu, z ktorého takáto neplatnosť, nezákonnosť alebo nevynútiteľnosť vyplýva.
Prílohy:
č. 1 – Počet obyvateľov zmluvných strán podľa posledného sčítania Štatistickým úradom SR,
ku dňu (bude doplnené)

_______________________
Obec Bíňovce
v zastúpení: Ing. Marián Novák, starosta
Paulová, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Biely Kostol
v zastúpení: Doc. Ing. PhD. Iveta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Bohdanovce nad Trnavou

_______________________
Obec Boleráz

v zastúpení: Miroslav Sučák, starosta
starosta
V Trnave, dňa ________________

v zastúpení: Ing. Pavol Mackovčín,

_______________________
Obec Borová
v zastúpení: Ing. Blanka Matovičová, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Brestovany
v zastúpení: Ing. Ondrej Kuhajda, starosta
V Trnave, dňa ________________

V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Bučany
v zastúpení: Ing. Rastislav Kurinec, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Buková
v zastúpení: Miloš Herceg, starosta
V Trnave, dňa ________________

________________________
Obec Cífer
v zastúpení: Mgr. Maroš Sagan, PhD.,
starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Dechtice
v zastúpení: PhDr. Karol Zachar, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Dlhá
v zastúpení: Peter Fandl, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Dobrá Voda
v zastúpení: René Blanárik, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Dolná Krupá
v zastúpení: Marek Dekan, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Dolné Dubové
v zastúpení: Ing. Jozef Čapkovič, starosta
V Trnave, dňa ________________

________________
Obec Dolné Lovčice
v zastúpení: Ing. Tomáš Bartovič, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Dolné Orešany
v zastúpení: Juliana Belicová, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Horné Dubové
v zastúpení: Ján Hrčka, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Horná Krupá
v zastúpení: Ing. Ľuboš Hačko, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Horné Orešany
v zastúpení: Jarmila Petrovičová, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Hrnčiarovce nad Parnou
v zastúpení: Ing. Jaroslav Kráľovič, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Jaslovské Bohunice
v zastúpení: Božena Krajčovičová, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Kátlovce
v zastúpení: Pavol Johanes, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Košolná
v zastúpení: PhDr. Martin Halaksa, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Križovany nad Dudváhom
v zastúpení: Ing. Svetlana Kráľovičová,
starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Lošonec
v zastúpení: Mgr. Juraj Rábara, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Majcichov
v zastúpení: Ing. Tibor Marek, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Malženice
v zastúpení: Miroslav Macko, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Naháč
v zastúpení: PhDr.,PhD., David Ivanovič,
starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Opoj
v zastúpení: Mgr. Peter Bartovič, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Pavlice
v zastúpení: Ivana Stachová, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Radošovce
v zastúpení: Miroslav Remenár, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Ružindol
v zastúpení: Peter Galanský, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Slovenská Nová Ves
v zastúpení: Andrej Kusý, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Suchá nad Parnou
v zastúpení: Martin Golončák, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Šelpice
v zastúpení: Ružena Opálková, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Špačince
v zastúpení: PhDr. Július Zemko, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Šúrovce
v zastúpení: Bc. Ing. Žaneta Gogolová,

_______________________
Obec Trstín
v zastúpení: Ing. Peter Hlávek, starosta

starosta
V Trnave, dňa ________________

V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Vlčkovce
v zastúpení: Ing. Ivan Dobrovodský, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Voderady
v zastúpení: Ing. Anita Gajarská, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Zeleneč
v zastúpení: Mgr. Ľubomír Jedlička, starosta
V Trnave, dňa ________________

_______________________
Obec Zvončín
v zastúpení: Mgr. Katarína Dudášová,
starosta
V Trnave, dňa ________________

