Spoločný stavebný úrad pre obce so sídlom na
Okresnom úrade v Bytči, Zámok 104, 014 01 Bytča,

Dohoda
medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu so
sídlom na Okresnom úrade v Bytči, Zámok 104, 014 01 Bytča
ČL I .
Začlenenie obci v spoločnom stavebnom úrade
1) Obce Dolný Hričov, Paština Závada, Hričovské Podhradie (okr. Žilina), Hlboké nad Váhom,
Súľov-Hradná, Jabloňové, Predmier, Maršova-Rašov, Štiavnik, Hvozdnica, Kolárovice, Petrovice,
Kotešová sa dohodli na samostatnom spoločnom stavebnom úrade a začlenení obcí v rámci
Spoločného stavebného úradu regiónu Bytčiansko, pričom spoločným obecným úradom pre
spravovanie finančných záležitosti pre tieto obce budú Obec Kotešová a Obec Súľov-Hradná.
2) Financovanie činnosti spoločného stavebného úradu pre stavebné úrady začlenené v tomto úrade
budú vykonávať Obec Kotešová a Obec Súľov-Hradná na základe uvedeného počtu obyvateľov
jednotlivých obci k dátumu 31. 12. 2014 a percentuálneho podielu na jednotlivé obce, ktoré sú
uvedené v Cl. II. tejto dohody.
3) Sídlom tohto spoločného stavebného úradu budú na základe Zmluvy o výpožičke nebytových
priestorov zo dňa 29. 6. 2011, uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72
Bratislava na jednej strane a na druhej strane obcou Kotešová a obcou Súľov-Hradná dve prenajaté
miestnosti na Okresnom úrade v Bytči, Zámok 104,014 01 Bytča, II. poschodie.
či. n .
Rozdelenie začlenených obci v Spoločnom stavebnom úrade so sídlom Okresný úrad Bytča,
Zámok 104,014 01 Bytča
1) Stavebný úrad Kotešová, ktorý zastupuje Obec Kotešová, bude vykonávať činnosť a finančnú
správu na úseku stavebného úradu v tomto spoločnom stavebnom úrade, ktorý začleňuje stavebné
úrady nasledovných obcí: Dolný Hričov, Paština Závada, Hričovské Podhradie (okr. Žilina), Hlboké
nad Váhom, Kolárovice, Petrovice, Kotešová.
2) Stavebný úrad Súľov-Hradná, ktorý zastupuje Obec Súľov-Hradná, bude vykonávať činnosť
a finančnú správu na úseku stavebného úradu v tomto spoločnom stavebnom úrade, ktorý začleňuje
stavebné úradu nasledovných obcí: Súľov-Hradná, Jabloňové, Predmier, Maršova-Rašov, Štiavnik,
Hvozdnica, pričom finančné záležitosti budú upravené samostatnou dohodou-pre všetky uvedené
stavebné úrady (obce) v tomto bode.
3) Obec Kotešová bude v rámci finančnej správy v tomto spoločnom stavebnom úrade uhrádzať
náklady spojené s činnosťou stavebného úradu pre obce uvedené v tomto článku v bode 1/ a to:
náklady na mzdy zamestnanca, odvody zo mzdy zamestnanca, tvorba sociálneho fondu, stravné
lístky, odmeny, materiálne vybavenie, telefóny, prenájom miestnosti, servisné služby spojené
s údržbou kancelárskej techniky.
4) Obec Súľov-Hradná bude v rámci finančnej správy v tomto spoločnom stavebnom úrade
uhrádzať náklady spojené s činnosťou stavebného úradu pre obce uvedené v tomto článku v bode

-221 a to: náklady na mzdy zamestnanca, odvody zo mzdy zamestnanca, tvorba sociálneho fondu,
stravné lístky, odmeny, materiálne vybavenie, telefóny, prenájom miestnosti, servisné služby
spojené s údržbou kancelárskej techniky.
5) Obec Kotešová bude fakturovať vyúčtovanie obciam uvedených v bode 1/ tohto článku vo
štvrťročných intervaloch na základe skutočne vynaložených nákladov podľa nasledujúceho
percentuálneho podielu:
Počet obyvateľov pre rozdelenie spoločného stavebného úradu vo finančnej správe obce
Kotešová, určenie koeficientu a percentuálny podiel
Názov obce
Percentuálny podiel
Počet obyvateľov
Koeficient nákladov
Kotešová
2001
0,0117
23,40 %
Kolárovice
1835
0,0117
21,47%
Dolný Hričov
1605
0,0117
18,78%
Petrovice
1570
0,0117
18,37%
Hlboké nad Váhom
946
0,0117
11,07%
Hričovské Podhradie
0,0117
369
4,32 %
Paština Závada
229
0,0117
2,68 %
SPOLU:
8555
0,0117
100 %
Poznámka: Celkový počet obyvateľov pre rozdelenie koeficientov k 31. 12. 2014 je 8555 obyvateľov. Vypočítanie
koeficientu vychádza zo sumy 100 % delené počet obyvateľov (8555) ~ 0,0117 % (koeficient) a prerátame na jednotlivé
obce x počet obyvateľov = percentuálny podiel na nákladoch.

6) Obec Súľov-Hradná bude fakturovať vyúčtovanie obciam uvedených v bode 21 tohto článku vo
štvrťročných intervaloch na základe skutočne vynaložených nákladov podľa nasledujúceho
percentuálneho podielu:
Počet obyvateľov pre rozdelenie spoločného stavebného úradu vo finančnej správe obce
Kotešová, určenie koeficientu a percentuálny podiel
Názov obce
Počet obyvateľov
Percentuálny podiel
Koeficient nákladov
Štiavnik
4084
0,01073
43,83 %
1376
14,77 %
Predmier
0,01073
Hvozdnica
1187
12,74 %
0,01073
Súľov-Hradná
950
0,01073
10,19%
Jabloňové
884
0,01073
9,48 %
Maršová-Rašov
838
0,01073
8,99 %
SPOLU:
9319
0,01073
100 %
Poznámka: Celkový počet obyvateľov pre rozdelenie koeficientov k31. 12. 2014je 9319 obyvateľov. Vypočítanie
koeficientu vychádza zo sumy 100 % delené počet obyvateľov (9319) = 0,01073 % flcoeficient) a prerátame na
jednotlivé obce x počet obyvateľov = percentuálny podiel na nákladoch.

ČI. I I I .
Počet zamestnancov a ich pracovná náplň
1) Pre stavebné úrady obcí Dolný Hričov, Paština Závada, Hričovské Podhradie (okr. Žilina),
Hlboké nad Váhom, Kolárovice, Petrovice, Kotešová vo veci vydávania stavebných povolení,
kolaudačných rozhodnutí, územných rozhodnutí, štátneho stavebného dohľadu, oznámenie
k ohláseniu drobnej stavby a ostatných činnosti v zmysle stavebného zákona bude vykonávať
zamestnanec obce Kotešová p. Rudolf Gluch.

2) Pre stavebné úrady obcí Súľov-Hradná, Jabloňové, Predmier, Maršova-Rašov, Štiavnik,
Hvozdnica vo veci vydávania stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, územných
rozhodnutí, štátneho stavebného dohľadu, oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a ostatných
činnosti v zmysle stavebného zákona bude vykonávať zamestnanec obce Súľov-Hradná p. Miroslav
Kúdelka.
3) V prípade čerpania riadnej dovolenky, náhradného voľna, práceneschopnosti, budú sa navzájom
obaja zamestnanci zastupovať bez vzájomných zápočtov vo veciach finančných nárokov medzi
všetkými stavebnými úradmi - obcami v Spoločnom stavebnom úrade so sídlom na Okresnom
úrade v Bytči, Zámok 104, 014 01 Bytča, II. poschodie.
ČI. IV.
Záverečné ustanovenia
1) Účastníci dohody si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že ide o ich
skutočný a slobodný prejav vôle, j u vlastnoručne podpísali v zastúpení štatutárov obcí Dolný
Hričov, Paština Závada, Hričovské Podhradie, Hlboké nad Váhom, Súľov-Hradná, Jabloňové,
Predmier, Maršova-Rašov, Štiavnik, Hvozdnica, Kolárovice, Petrovice, Kotešová.
2) Táto dohoda je vyhotovená v trinástich výtlačkoch, pričom každá obec v Spoločnom stavebnom
úrade so sídlom na Okresnom úrade v Bytči, Zámok 104, 014 01 Bytča, II. poschodie, obdrží jeden
výtlačok. Zmenu v tejto dohode je možné vykonať na základe spoločného súhlasu všetkých
zúčastnených obci na základe ďalšieho Dodatku k tejto dohode.
3) Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom 15. februára 2015.
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