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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Novákoch 

berie na vedomie 

1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 04. 06. 2019 zvýšiť mesačné príspevky 

zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 07. 2019 na sumu 0,242 € na jedného obyvateľa obce 

 

2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného 

Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 



- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci na 

účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, 

variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku 

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

 

schvaľuje 

1. Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 v tomto 

znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného 

Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, 

variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

___________________________________________________________________________ 

Dôvodová správa 

Z dôvodu nárastu stavebnej agendy a zmeny stavebného zákona sa starostovia obcí Spoločného 

obecného úradu v Novákoch na pracovnom stretnutí 04. júna 2019 dohodli na vytvorenie 

nového pracovného miesta na stavebnom úrade. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť príspevok 

na financovanie Spoločného obecného úradu v Novákoch. Príspevok sa zvyšuje od 01. 07. 2019 

zo sumy 0,20 eur na 0,242 eur. 

 

Dodatok č. 2 
ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 

uzatvorenej medzi účastníckymi obcami  

 
Nováky, Bystričany, Čavoj, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Dlžín, 

Dolné Vestenice, Horná Ves, Horné Vestenice, Kamenec pod Vtáčnikom, Kostolná Ves, 

Liešťany, Lehota pod Vtáčnikom, Nevidzany, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, 

Oslany, Podhradie, Radobica, Rudnianska Lehota, Seč, Temeš, Valaská Belá a Zemianske 

Kostoľany 

 

 schválenej štatutárnymi zástupcami obcí dňa 22. 10. 2012 

 
Čl. I 

Predmet dodatku  

 

Zmluvné strany sa dohodli na spoločnej porade dňa 04. 06. 2019 v Novákoch na zvýšení  

mesačných príspevkov zmluvných obcí od 01. 07. 2019 a na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve 

o zriadení spoločného obecného úradu v tomto znení: 



Čl. VII. 

Organizácia a financovanie 

 

sa v bodoch 4 a 6 mení vo výške príspevku z 0,20 eur na 0,242 eur. 

Tieto body znejú: 

4. Príjmová časť rozpočtu SOÚ pozostáva:  

úhradu preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 523/2004 Z. z., o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy v platnom znení  

0,242 eur na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného Štatistickým úradom 

SR k 31.12 predchádzajúceho kalendárneho roka.  

 

6. Zmluvné obce sú povinné previesť na účet SOÚ:  

 0,242 eur na obyvateľa podľa čl. VII ods.4 za kalendárny mesiac, do 10. dňa v 

príslušnom mesiaci, a to na účet SK35 0200 0000 0017 0019 7857 vo VÚB, a. s. pobočka 

Nováky, variabilný symbol IČO obce, konštantný symbol 0558.  

 

Čl. II. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia. 

 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť po jeho schválení všetkými účastníkmi zmluvy a účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa Občianskeho zákonníka.  

 

Dodatok bude zverejnený až po jeho schválení všetkými účastníkmi. 

 

Príspevok v sume 0,242 eur na jedného obyvateľa za obdobie od 01. 07. 2019 sa vyberie spätne 

až po schválení dodatku všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

 

Tento dodatok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 31. 12. 2012. 

 

Tento dodatok č. 2 obdrží každý účastník tohto zmluvného vzťahu jeden originál dodatku č. 2. 

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 2 je zrozumiteľným a určitým prejavom 

ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 

ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Novákoch dňa 
 

 

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

Ing. Dušan Šimka   Mgr. Filip Lukáč   Mgr. Anna Gulášová  

primátor mesta Nováky   starosta obce Bystričany  starostka obce Čavoj  

 

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

Ing. Richard Masný, PhD.   Ivan Kohút   Vladimír Pružinec  

starosta obce Čereňany  starosta obce Diviacka Nová Ves   starosta obce Diviaky nad Nitricou  

 

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

František Adamec   Ing. Kvetoslava Šimorová  Jozef Hrotek 

starosta obce Dlžín    starostka obce Dolné Vestenice starosta obce Horná Ves   
 

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

Ing. Pavol Foltán   Ing. Dušan Ďuriš   Mgr. Mária Žofčinová 

starosta obce Horné Vestenice       starosta obce Kamenec pod Vtáčnikom  starostka obce Kostolná Ves 

 

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

Ing. Ján Daňo    Ľubomír Noska   Ing. Beáta Vrecková 

starosta obce Lehota pod Vtáčnikom starosta obce Liešťany   starostka obce Nevidzany 

 

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

Róbert Štrbák    PhDr. Pavol Caňo  Ing. Miroslav Jemala 

starosta obce Nitrianske Rudno        starosta obce Nitrianske Sučany starosta obce Nitrica 

 

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

RNDr. František Priekala   Ľudovít Michalovič  Mgr. Elena Valenteje 

starosta obce Oslany   starosta obce Podhradie  starostka obce Radobica 

 

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

Ivan Javorček    Anton Vrecko   Oľga Fakanová 

starosta obce Rudnianska Lehota  starosta obce Seč   starostka obce Temeš 

 

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

Ing. Miloš Cúcik    Ing. Jana Školíková 

starosta obce Valaská Belá  starostka obce Zemianske Kostoľany 

 


