Dohoda o výkone pôsobnosti stavebného úradu

ČI. 1

Zmluvné strany
1.

Mesto Trenčín
Zast. Mgr. Richard Rybníček - primátor
Sídlo: Mierové nám. č. 2, 91642 Trenčín
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
číslo účtu : 0600536001/5600
IČO: OO 312 037
DiČ: 2021079995
Tel.: 032/6504111
Fax: 032/7432836
E-mail: msu@trencin.sk
(ďalej len "zmluvná strana 111)

2.

Obec Skalka nad Váhom
Zast. Anton Horečný - starosta
Sídlo: Skalka nad Váhom 103,913 31
IČO : OO 311 961
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 0607674001/5600
E-mail: obec.skalka@stonline .sk
(ďalej

len "zmluvná strana 211)
ČI.2

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je výkon pôsobnosti stavebného úradu, ktorým bude Zmluvná
strana 2 pre Zmluvnú stranu 1 podra ustanovenia § 119 ods. 3, v spojení s § 117 ods. 1 stavebného
zákona a to na základe generálneho určenia stavebného úradu Krajským stavebným úradom
v Trenčíne .
ČI.3

1.

2.

Na základe generálneho určenia stavebného úradu pre Zmluvnú stranu 1 Krajským stavebným
úradom Trenčíne, sa Zmluvná strana 2 zaväzuje pre Zmluvnú stranu 1 vykonávať bezodplatne
pôsobnosť Stavebného úradu v konaniach, v ktorých je Zmluvná strana 1 navrhovaterom,
stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie terénnych úprav, prác
a zariadení, ktoré sú predmetom konania . Zmluvná strana 2 je povinná v týchto konaniach
postupovať, riadne, včas a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
Zmluvná strana 2 nie je stavebným úradom pre zmluvnú stranu 1 v konaniach a v rozhodnutiach,
pre ktoré už príslušný orgán podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona určil stavebný úrad.
ČI. 4
Záverečné

1.
2.

ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 2
vyhotovenia.
Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

3.
4.

5.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2014.
Táto zmluva zaniká dohodou zmluvných strán, alebo písomnou výpoveďou zmluvnej strany 1
a to aj bez udania dôvodu, s jedno mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť dňom
nasledujúcom po dni jej doručenia zmluvnej strane 2.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka .
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Mgr. Richard Rybníček
Primátor mesta Trenčín

podpis anonymiwvaný
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Anton Horečhý
Starosta obe Skalka nad Váhom

