
DOHODA ¿ ' 7 
o skončení účinnosti Zmluvy o zriadení spoločného úradu zo dňa 08.01.2003 v znení neskorších 

dodatkov vo vzťahu k obci Kalinkovo (ďalej v texte ako „Dohoda", v príslušnom gramatickom tvare) 

Zmluvná strana 1: 
názov: Obec Kalinkovo 
adresa: Hlavná 211,900 43 Kalinkovo 
za obec Kalinkovo koná starosta: JUDr. Štefan Bôžik 
IČO: 00304841 
ďalej v texte „obec Kalinkovo", v príslušnom gramatickom tvare 

Zmluvná strana 2 
názov: Obec Dunajská Lužná 
adresa: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 
za obec Dunajská Lužná koná starosta: Štefan Jurčík 
IČO: 00400009 
ďalej v texte ako „obec Dunajská Lužná", v príslušnom gramatickom tvare 

Zmluvná strana 3 
názov: Obec Hamuliakovo 
adresa: Dunajská 127/18,90043 Hamuliakovo 
za obec Hamuliakovo koná starosta: Jozef Schnobl 
IČO: 00304751 
ďalej v texte „obec Kalinkovo", v príslušnom gramatickom tvare 

ďalej spoločne v texte ako „Zmluvné strany", v príslušnom gramatickom tvare 

Článok 1 
1.1. Dňa 08.01.2003 uzavrela obec Kalinkovo spolu s obcou Miloslavov, obcou Hamuliakovo, obcou Most pri 

Bratislave, obcou Rovinka, obcou Dunajská Lužná Zmluvu o zriadení spoločného úradu v záujme 
kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach 
stavebného konania a územného plánovania podľa § 20a ods.2 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, v znení Dodatku č.1 zo dňa 09.07.2003, Dodatku č.2 zo dňa 
07.06.2004, Dodatku č.3 zo dňa 30.06.2014 (ďalej v texte ako „Zmluva", v príslušnom gramatickom tvare). 

1.2. Ku dňu uzavretia tejto Dohody sú zmluvnými stranami Zmluvy obec Kalinkovo, obec Hamuliakovo a obec 
Dunajská Lužná. 

1.3. Dňa 24.01.2017 doručila obec Kalinkovo obci Dunajská Lužná písomnú výpoveď v zmysle článku 6, bod 3 
Zmluvy. Výpovedná lehota začala plynúť od 01.02.2017. 

1.4. Na základe iniciatívy obce Kalinkovo smerujúcej k skončeniu účinnosti Zmluvy pred uplynutím výpovednej 
lehoty vo vzťahu k obci Kalinkovo pristúpili súčasné zmluvné strany k uzavretiu tejto Dohody. 

Článok 2 
2.1. Obec Hamuliakovo, obec Kalinkovo a obec Dunajská Lužná sa dohodli, že účinnosť Zmluvy vo vzťahu k obci 

Kalinkovo sa končí dňa 28.02.2017. 
2.2. Obec Hamuliakovo a obec Dunajská Lužná berú na vedomie, že účinnosť Zmluvy vo vzťahu k obci Kalinkovo 

sa končí pred uplynutím výpovednej lehoty dňa 28.02.2017. 



2.3. Zmluvné strany berú na vedomie, že obec Kalinkovo bude od 01.03.2017 vykonávať všetky činnosti uvedené 
v Zmluve samostatne. 

2.4. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Dohoda je účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.5. Táto Dohoda sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z toho pre každú zmluvnú stranu dva rovnopisy. Zmluvné 
strany prostredníctvom starostov vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju s vylúčením akejkoľvek formy tiesne podpísali na všetkých jej rovnopisoch. 

V Kalinkove dňa 14.2.2017: V Hamuliakove dňa 14.2.2017: V Dunajskej Lužnej dňa 15.2.2017: 

n 

obec Dunajská Lužná 
Štefan Jurčík, starosta 

>\ n / 


