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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

uzatvorenie Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu vo veciach starostlivosti o životné 

prostredie medzi mestom Trebišov a obcou Kazimír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik  

 

V Trebišove 04.06.2019 

 

 

 

                                                                                                              PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

                                                                                                                             primátor 

 



 
 

Dôvodová správa 

 

 

Obec Kazimír deklarovala záujem zriadiť s mestom Trebišov spoločný obecný úrad vo veciach 

životného prostredia. 

 

Pri tomto prenesenom výkone štátnej správy vykonáva mesto Trebišov spoločný obecný úrad pre 

29 obcí.  

 

Kreovanie spoločného obecného úradu upravuje ustanovenie § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bol pripravený návrh zmluvy 

o zriadení spoločného obecného úradu.   

 

Podľa ustanovenia § 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení je na 

platnosť zmluvy potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je 

účastníkom zmluvy.  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme na schválenie uvedený materiál. 

 

 

V Trebišove 04.06.2019 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva 
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Z M L U V A 

o zriadení spoločného obecného úradu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

Zmluvné strany 

 

1. Mesto Trebišov          

    so sídlom: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 

    zastúpený:  PhDr. Marek Čižmár, primátor 

    IČO: 00 331 996 

    IBAN: SK23 0200 0000 0018 1692 5254 

    číslo účtu: 1816925254/0200 

 

a 

 

2. Obec  Kazimír 

    so sídlom: Hlavná 105/93, 076 13 Kazimír     

    zastúpený: Bc. Tomáš Toma, starosta 

    IČO: 00 331 597 

    DIČ: 2020773436 

    číslo účtu: SK77 0200 0000 0000 1032  

 

 

v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh 

štátnej správy vo veciach starostlivosti o životné prostredie a podľa § 20a ods. 2 a 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dohodli takto: 

 

 

 

Článok I 

Základné ustanovenia 

 

1. Účastníci zmluvy zriaďujú spoločný obecný úrad so sídlom v Trebišove, Ul. M. R. 

Štefánika 862/204 (Mestský úrad v Trebišove). 

 

2. Štatutárnym orgánom v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov v spoločnom 

obecnom úrade a v majetko-právnych vzťahoch týkajúcich sa spoločného obecného úradu je 

primátor mesta Trebišov (ďalej len „primátor“), t.j. obec, ktorá je sídlom spoločného úradu. 

 

3. Činnosť spoločného obecného úradu riadi prednosta, ak je táto funkcia zriadená. Prednosta 

spoločného úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. 

 

4. Prednostu spoločného obecného úradu vymenúva do funkcie a odvoláva z nej primátor po 

dohode so starostami obcí, ktoré sú účastníkmi zmluvy. 

 

5. Spoločný obecný úrad je integrálnou súčasťou v existujúcej organizačnej štruktúre 
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Mestského úradu v Trebišove, t. j. jeho zamestnanci (v počte 1) sú v jednotlivých 

organizačných útvaroch, ktoré plnia úlohy mesta Trebišov a zároveň aj úlohy vyplývajúce zo 

zmluvy o spoločnom obecnom úrade pre zmluvné obce. 

 

6. Na zamestnanca spoločného obecného úradu sa vzťahuje Pracovný poriadok u jeho 

zamestnávateľa. Zamestnanec spoločného obecného úradu organizačne podlieha primátorovi.  

 

7. Výber zamestnancov spoločného obecného úradu vykonáva primátor podľa zákona č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov. 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

Účastníci zmluvy zriaďujú spoločný obecný úrad na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy 

zverených zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky v platnom znení v oblasti starostlivosti o životné 

prostredí do pôsobnosti účastníkov zmluvy. 

 

 

Článok III 

Práva a povinnosti účastníkov 

 

1. Každý účastník má nasledovné právo: 

a) právo na informácie o činnosti spoločného obecného úradu 

b) právo predkladať návrhy na zmeny a doplnky zmluvy 

c) právo na poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zmluvy 

d) právo iniciovať stretnutia účastníkov zmluvy. 

 

2. Povinnosti účastníkov: 

a) dodržiavať dohodnuté podmienky zmluvy 

b) podieľať sa na nákladoch spoločného obecného úradu 

 

3. Povinnosti sídla společného obecného úradu: 

a) príprava podkladov na rozhodnutia starostov v zmysle ustanovenia zákona č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o 

zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 

v platnom znení, zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v platnom znení, zákona č. 

478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 

za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v platnom znení a 

zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  v platnom znení  

b) zabezpečenie priestorov, chodu spoločného obecného úradu 

c) predkladať návrhy rozpočtu  

d) predkladať informácie účastníkom zmluvy o činnosti společného obecného úradu 

e) v súlade so znením ustanovenia § 20a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov predkladá správu o činnosti a hospodárení spoločného 

obecného úradu ministerstvu do 31. marca za dva predchádzajúce kalendárne roky; obsah 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/401/
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správy určí ministerstvo v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a 

zverejní na svojom webovom sídle. 

 

 

Článok IV 

Financovanie spoločného obecného úradu 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že príspevok na činnosť preneseného výkonu štátnej správy v 

oblasti starostlivosti o životné prostredie bude poukazovaný Ministerstvom vnútra SR, 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, priamo na účet spoločného 

obecného úradu, ktorým je mesto Trebišov. 

 

 

Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. 

 

2. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len písomnou formou, a to formou dodatku k tejto 

zmluve. 

 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť v súlade s platnými právnymi predpismi.  

 

4. Účastník zmluvy môže zmluvu vypovedať len písomne aj bez udania dôvodu, a to k 30.06. 

príslušného kalendárneho roka s tým, že zmluvný vztah založený touto zmluvou sa ukončí 

k 31.12. príslušného kalendárneho roka.        

 

5. V súlade s ustanovením § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

udelilo súhlas s uzatvorením tejto zmluvy Mestské zastupiteľstvo v Trebišove uznesením č. 

…/2019 zo dňa ….. a Obecné zastupiteľstvo v Kazimíre uznesením č. …/2019 zo dňa 

….2019.  

 

5. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotovenia obdrží každá zo 

zmluvných strán. 

 

 

 

V Trebišove dňa …… 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár                                                           Bc. Tomáš Toma                                                                      

          primátor                                                                                 starosta 


