Dodatok č. 5
ku Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu Svit,
ktorý dopĺňa a mení bod č. I Zmluvní partneri takto:

I. Zmluvní partneri
Obec-mesto
1. Batizovce
2. Gerlachov
3. Lučivná
4. Mengusovce
5. Spišská Teplica
6. Štôla
7. Svit
8. Ždiar

IČO
00326 119
00326 151
00326 356
00326 402
00326 534
00691 836
00326 607
00326 780

II. Predmet zmluvy
Predmet zmluvy uvedený v Článku 2 pôvodnej Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu bude za
textom „do pôsobnosti účastníkov zmluvy.“ doplnený textom:
„Zmluvní partneri sa dohodli, že SOÚ vo Svite prostredníctvom svojich zamestnancov bude vykonávať
výhradne prenesené kompetencie štátu v súlade s účelom, na ktorý sú rozpísané finančné prostriedky na
základe platnej legislatívy o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy
obciam na úseku stavebného poriadku a na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre
miestne komunikácie a účelové komunikácie.“
II. Financovanie
Zmluvné partneri sa dohodli na zmene bodu 5 v článku 3 takto:
5. SOÚ Svit bude financovaný z dvoch zdrojov:
a) z bežného transferu štátu na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku, pričom zmluvní partneri
vyslovujú súhlas s tým, aby tieto prostriedky boli priamo zasielané na účet SOÚ Svit č. 1701878259/0200.
b) vlastné prostriedky na krytie výdavkov SOÚ Svit vo výške, ktorú si zmluvní partneri dohodnú písomne na
svojom rokovaní.

III. Záverečné ustanovenia
1. Dodatok je vyhotovený v 8 vyhotoveniach a každá zo strán obdrží jedno vyhotovenie.
2. Obce a mesto sú zastúpené ich starostami a primátorom v súlade s platnými výsledkami volieb.
3. Zmluvní partneri sa dohodli, že spôsob komunikácie s SOÚ Svit bude u všetkých zmluvných
partnerov štandardný bez výnimiek s tým, že prítomnosť zamestnanca SOÚ Svit v príslušnej obci bude len
v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na zabezpečenie výkonu uvedenom v „II. Predmet zmluvy.“ Cestovné
výdavky súvisiace s výkonom práce priamo na jednotlivých obciach si zmluvní partneri budú riešiť na vlastné
náklady tak, ako to bolo dohodnuté na rokovaní SOÚ Svit zo dňa 20.1.2010.
4. Dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného
úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie budú dostávať jednotliví zmluvní partneri aj naďalej
na svoje účty a budú ju každý sám za seba aj zúčtovávať vo vzťahu k štátu.
5. Zmluvní partneri podpisujú tento dodatok na znak súhlasu.
6. Dodatok je účinný od 1.3.2015.
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Vo Svite dňa 27.2.2015

v.r.
…............................
OBEC BATIZOVCE
JUDr. Gabriel Bodnár
Starosta

v.r.
…..............................
OBEC GERLACHOV
Mgr. Ján Hroboň
starosta

v.r.
…......................
OBEC LUČIVNÁ
Stanislav Gavalier
starosta

v.r
…............................
OBEC MENGUSOVCE
Ján Šoltis
starosta

v.r.
…..............................
OBEC ŠTOLA
Martin Hajko
starosta

v.r.
...........................
OBEC ŽDIAR
Ing. Pavol Bekeš
starosta

v.r.
...................................
OBEC SPIŠSKÁ TEPLICA
Ing. Radoslav Šeliga
starosta

v.r.
....................................
MESTO SVIT
Ing. Miroslav Škvarek, MPH
primátor
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