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• . Mesto Prešov 

dňa: 07.09.2015 

Návrh 
na pričlenenie obce Tulčik 

do spoločného školského úradu mesta Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 8. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

Vydanie: 

číslo: ... /2015 

k návrhu na pričlenenie obce Tulčík do spoločného školského úradu mesta Prešov 

Mestská rada v Prešove 

berie na vedomie 
návrh na pričlenenie obce Tulčík do spoločného školského úradu mesta Prešov 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
pričlenenie obce Tulčík k spoločnému školskému úradu mesta Prešov a uzatvorenie 
zmluvy o vytvoreni spoločného školského úradu s účinnosťou odo dňa 01.01.2016 
schváliť. 
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• . Mesto Prešov 
-

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Preiov 
ikolstva a telesnej kultúry 

UZNESENIE 

z 9. riadneho zasadnutia 
komisie Mestského zastupiteľstva mesta Preiov 

ikolstva a telesnej kultúry 

Silana 

1/1 

dňa: 27.08.2015 číslo: 43/2015 

k Návrhu na pričlenenie obce Tulčfk do spoločného školského úradu mesta Prešov 

prljima uznesenie, ktorým k uvedenej veci zaujíma toto 

STANOVISKO 

dňa: 27.08.2015 čisto: 43/2015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
školstva a telesnej kultúry 

berie na vedomie 
návrhu na pričlenenie obce Tulčík do spoločného školského úradu mesta Prešov 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 
Pričlenenie obce Tulčfk k spoločnému školskému úradu mesta Prešov a uzatvorenie 
zmluvy o vytvorení sJlQiočného školského úradu s účinnosťou odo dr'ia 01.01.2016 
schváliť. 

······::.::.·;7;··············'-··········· 
Pa~:;a~-ozef Muránsky 

sekretár komisie 
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predseda komisie 
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'::' Návrh 
na pričlenenie obce Tulčík Vydanie: 

Mesto Prešov 
do spoločného školského úradu mesta Prešov 

Dôvodová správa 

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov v § 7 definuje školský úrad, 
jeho činnosti a kvalifikačné predpoklady zamestnancov školského úradu. Školským 
úradom sú obce, ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu (§ 20 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov) vytvoria spoločný 
obecný úrad, ktorý pre všetky obce zabezpečuje odborné činnosti v oblasti školstva, 
mládeže a telesnej kultúry na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
školstva. 

Mesto Prešov bolo potvrdené ako školský úrad v roku 2004 a postupne sa rozšíril o 
ďalšie obce. Posledné rozhodnutie o potvrdení obci ako školský úrad bolo vydané 
Krajským školským úradom v Prešove (toho času Okresný úrad v Prešove, odbor školstva 
-ďalej len OÚ) pod čislom RD/2012/01197-2 dňa 9.11.2012. 
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l;:; l Návrh Vydanie: 

na pričlenenie obce Tulčík 
do spoločného školského úradu mesta Prešov Strana 

Mesto Prešov Ili 

$kolský úrad mesta Prešov doteraz združuje 22 obcí: Abranovce, Bajerov, Drienov, 
Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, 
Kapušany, Kokošovce, Lada, Lipovce, Ľubotice, Prešov, Ruská Nová Ves, $arišské 
Bohdanovce, $iroké, Terňa, Veľký $ariš, Víťaz a Župčany. Mesto Prešov najneskôr do 
15. novembra 2015 požiada OU o rozšírenie školského úradu o obce Chminianske 
Jakubovany a Varhaňovce, s ktorými sú už podpísané zmluvy o vytvorení spoločného 
školského úradu (schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Prešove- ďalej len MsZ
uznesením č. 62/2015). 

Obec Tulčík požiadala o pričlenenie k školskému úradu mesta Prešov. K žiadosti 
priložila výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré schválilo pričlenenie obce 
Tulčík ku školskému úradu v meste Prešov. V obci je zriadená Základná škola 
s materskou školou. Materská škola je dvojtriedna, základná škola je plnoorganizovaná, 
ktorej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. V školskom roku 2014/2015 
základnú školu s ročníkmi 1. - 9. navštevovalo 109 žiakov. 

Po schválení materiálu v MsZ, mesto Prešov uzatvorí zmluvu o vytvorení spoločného 
školského úradu odo dňa, ktorým OÚ potvrdí mesto Prešov a obce ako školský úrad. 

Na základe uznesenia MsZ a v súlade so Smernicou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR č. 41/2015, ktorou sa mení Smernica č. 34/2014 (ďalej len 
smernica), mesto Prešov požiada OÚ o rozšírenie školského úradu aj o obec Tulčík. 
Obec v zmysle smernice predkladá žiadosť spravidla do 15. novembra kalendárneho roka 
predchádzajúcemu roku zriadenia školského úradu. 

$tát prostredníctvom OÚ poskytne mestu Prešov ako školskému úradu finančné 
prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy 
v školstve, a to na mzdy a odvody do poistných fondov pre odborných zamestnancov a na 
jeho činnosť v závislosti od počtu žiakov v základných školách patriacich pod školský 
úrad. 

Na základe zberu údajov o počtoch žiakov v školskom roku 2014/2015 zo škôl a 
školských zariadení bolo v školskom úrade mesta Prešov 10 886 žiakov základných škôl. 
Na školský rok 2015/2016 budú počty žiakov známe až koncom septembra 2015 na 
základe Eduzberu so stavom k 15. septembru 2015. 
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