
Mesto Prešov 

Materiál 
na ll. zasadnutie 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Počet strán 
celkom: 5 

Mestského zastupitel'stva mesta Prešov dňa: 21.09.2015 

Bod """""prognm•~odDutia-poNd.,.&l<" lti 
Návrh 

na pričlenenie obce Tulčík 
· do spoločného školského úradu mesta Prešov 

Obsah materiálu: 
l. obal 
2. návrh na umesenie Mestského zastupiteľstva mesta Prdov 
3. umesenie Mestskej rady v Prdove 
4. stanovisko komisie Mestského zastupiteľstva mes1a Prdov lkolstva a telesnej kultúry 
S. dôvodová správa 
6. vlaslný materiál 

.... Predklada tel' 
Meno a priezvisko: P~r. Jozef Muránsky 
Funkcia/pracovné .zíltádenie: vedúci odboru školstva, kultúry a CR 
Podpis: Dátum: o 8. 09. 201S 

Podnet: Ziádosť obce Tulčfk 

Gestor: oddelenie Jkolstva, mládeže a §portu 
Vedúci gestora 

Meno a priezvisko: . Jozef Muránsky 
Funkcia/pracovn~ enie: poverený riadením oddelenia školstva, mládeže a športu 
Podpis:· Dátum: o 8. 09. 2015 

Vypracoval Posúdil SehváiDo 
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Mestské zastupiteľstvo 
Beáta Kollárová PaedDr. JozefSmetana v Prešove uznesením číslo .... 
Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: 
odborná referentka prednosta Mestského úradu 

v Prešove 
Podpis: Podois: . 
Dátum: • u o. u~. IUIJ Dátum:,..,_" . .:;. 7o.-,;- Dátum: 



/ 

9 Návrh 
na pričlenenie obce Tulčík Vydanie: 

Mesto Prešov 
do spoločného školského úradu mesta Prešov 

Návrh na 

UZNESENIE 

z 11. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

dňa: 21.09.2015 číslo: •. ./2015 

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

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 

schval'uje 

pričlenenie obce Tulčík k spoločnému školskému úradu mesta Prešov a uzatvorenie 
zmluvy o vytvorení spoločného Školského úradu s účinnosťou odo dňa 01.01.2016. 
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Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z 8. zasadnutia 
Mestskej rady v Prešove 

111 

dňa: 7.9.2015 číslo: 88/2015 

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 

a odporúča 

Mestskému zastuoiteľstvu mesta Prešov 

pričlenenie obce Tulčík k spoločnému školskému úradu mesta Prešov a uzatvorenie zmluvy 

o vytvorení spoločného školského úradu s účinnosťou odo dňa 01.01.2016 schváliť. 

Dostanú: 

podľa rozdeľovníka 

F- MsÚ/SP-01/28/1 

t 1. 09. 2015 

Overovatelia: 

Ing. Andrea Turčanová, v. r. 

primátorka mesta 

Mgr. Stanislav Ferenc, v. r. 

Ing. Juraj Hudáč 



Mesto Prešov 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov s~~~na 
školstva a telesnej kultúry 1/1 

UZNESENIE 

z 9. riadneho zasadnutia 
komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 

školstva a telesnej kultúry 

dňa: 27.08.2015 čislo: 4412015 

k lnfonnácii o zmene zriaďovacej listiny Základnej umeleckej školy Jána Pôschla, 
Prostejovská 36, 080 01 Prešov 

prijfma uznesenie, ktorým k uvedenej vec/ zaujfma toto 

STANOVISKO 

dňa: 27.08.2015 čislo: 4412015 

Komisia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
školstva a telesnej kultúry 

berie na vedomie 
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
číslo: 2015-8352118711:2-10CO zo dňa 15.4.2015, ktorým sa meni sieť škôl 
a školských zariadeni SR, ktorej zmena spočiva v zaradeni Elokovaného pracoviska, 
Grófske nádvorie 20912, Fintice, ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána 
Pôschla, Prostejovská 36, Prešov, do siete škôl a školských zariadeni SR 
s účinnosťou od 1. septembra 2015 a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

zobrať na vedomie Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky číslo: 2015-8352/18711:2-10CO zo dňa 15.4.2015, ktorým sa 
rneni sieť škôl a školských zariadeni SR, ktorej zmena spočiva v zaradení 
Elokovaného pr iska, Grófske nádvorie 20912, Fintice, ako súčasť Základnej 
umeleckej šk na Poschla, Prostejovská 36, Prešov, do siete škôl a školských 
zariadeni účinnosťou od 1. septembra 2015. · 

.. ··············-···················· 
Dr. Jozef Muránsky 

sekretár komisie 

F- MsÚ/SP-01/29/1 

······t······t. ; .............................................. . 
Mgr. Peter Krajňák 

predseda komisie 

Overovatelia záoisnice: 

......... ,.. .... ~....... . ....... ~.rd".tr. T~l-0~-

·········"··························,.····~---~· fEOoecl~' 

------- ----------



!;:;! 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 doplnení niektorých zákonov v znení 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 zriadení v znení 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 obcí ako školský úrad bolo vydané 
Krajským školským úradom v Prešove (toho času Okresný úrad v Prešove, odbor školstva 
-ďalej len OÚ) pod číslom RD/2012/01197-2 dňa 9.11.2012. 
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!:;! Návrh Vydanie: 

na pričlenenie obce Tulčík 
do spoločného školského úradu mesta Prešov Strana 

Mesto Prešov ll! 

Školský úrad mesta Prešov doteraz združuje 22 obci: Abranovce, Bajerov, Drienov, 
Drienovská Nová Ves, Fintice, Fričovce, Gregorovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, 
Kapušany, Kokošovce, Lada, Lipovce, Ľubotice, Prešov, Ruská Nová Ves, Šarišské 
Bohdanovce, Široké, Terňa, Veľký Šariš, Víťaz a Župčany. Mesto Prešov najneskôr do 
15. novembra 2015 požiada OU o rozšírenie školského úradu o obce Chminianska 
Jakubovany a Varhaňovce, s ktorými sú už podpísané zmluvy o vytvorení spoločného 
školského úradu (schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Prešove - ďalej len MsZ -
uznesenlm 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 rozšlrenie školského úradu aj o obec Tulčík. 
Obec v zmysle smernice predkladá žiadosť spravidla do 15. novembra kalendárneho roka 
predchádzajúcemu roku zriadenia školského úradu. 

Štát 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 1 O 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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