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Zmluvné strany:

1. Mesto Prešov
Zástupca : JUDr. Pavel HAGYARI, primátor
Sldla: Hlavná 73, 080 01 Prešov
ICO: 327646
OIC: 2021225879
Bankové spojenie: ČSOB a.s. Prešov
tislo účtu: 400859670817500

a

2. Obe c Lada
zástupca:
Sídlo:
ICO :
Bank. spojenie:
Clslo účtu:

Ing. Milan Hudák, starosta obce
Lada 240, 08212
00327336
VúB Prešov
167299845310200

Článok l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vytvorenie spoločného školského úradu v zmysle § 7 zákona NR
SR t . 59612003 Z,z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v zneni neskoršid1 predpisov ( ďalej len . cit. zákon") a § 20a zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov na zabezpečenie

kompetencie v oblast i výkonu ät~nej správy v druhom stup!1i vo veciach v ktorých v prvom
stup!1i rozhodol riaditel základnej äkoly ( §6 ods. 5 cit. zákona), ďalej kontroly dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblas ti výchovy a vzdelávania, vydávania
organizatnych pokynov pre ríadftercv, najmä organizačnycl1 pokynov na prlslušny školsky
rok a poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školskym zariadeniam ( § 6
ods. 8 písm. al, cl , d) cit. zákona).

Článok II
Sidlo i!;ko lského úradu

Sídlom spoločného školskéhO úradu je mesto Prešov - Mestsky úrad v Prešove. Hlavná
73, DaD 01 Prešov

Článok III
Doba trvania

Zmluva sa uzatvára od vydania rozhodnutia o potvrdení školského úradu Krajskym
úradom v Prešove na dobu neurčrtú.
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Člénok IV
Práva a povinnosti zml uvnych strán

1. Mesto Prešov sa zaväzuje vytvoriť pracovisko a zebezceč« činnosti podra članku I tejto
zmluvy pre druhého účastnika zmluvy.

2. Účastníci zmluvy sú povínnl poskytovať potrebnú súčinnosť spojenú s vykonom tejto
kompetencie včas podla prfslušnych právnych predpisov s ná'ežjtou odbornou
starostlivosťou.

3. Účastníci zmluvy sú povínnl zdržať sa všetkého, čo by mohlo viesť k prieťahom pri plneni
predmetu zmluvy a vo vYške podra § 6 ods. 6 crt. zákona prispievať na náklady spojené
s výkonom tejto kompetencie na účel mesta Prešov.

Článok V
Pod iel na majetku ziskanom spoločnou čínnosťou

Predmetom činností nie je nadobúdanie spoločného majetku. Spoloéný majetok sa mOže
nadobúdať len po vzájomnej dohode účastn ikov zmluvy písomným dodatkom , ktorý bude
rieš iť aj jeho vysporiadanie.

Člflnok VI
Spôsob financovania spoločnéhoškolského úradu

1. Náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy cccte článku l tejto zmluvy
poskytuje štát podra § 6 ods. 6 cit. zákona. Obec sa zaväzuje previesť finanéné
prostriedky spojené s predmetom zmluvy na účet mesta Prešov poskytnuté štátom do 14
dni od ich obdržania.

Článok VII
Zánik zm luvy

1. Zmluva zaniká
a) dohodcu oboch zmluvných strán
b) výpoveďou

cJ odstúpenim od zmluvy
2. výpoveď musi byt"písomná a doručená. inak je neplatná. Výpoveď mOže dať ktorákoľvek

zmluvná strana s uvedenim oôvcccv i bez uvedenia eevcocv najneskôr k 31.12.
kalendárneho roka.

3. Ak je daná vypoveď, zmluva zaniká uplynuUm výpovednej doby. Výpovedná doba je 6
mesiacov a začína plynúť od 1.1. kalendárneho roka.

4. Odstúpiť od zmluvy mOže ktorákoľvek zmluvná strana, ak jedna zo zmluvných strán
neplnl povinnosti pocra tejto zmluvy aj napriek tomu, te ju druhá zmluvná strana
písomne vyzvala na odstránenie nedostatkov a tá ich ani v primeranom čase

neodstránil a
5 Účastnik zmluvy môže odstúpiť od zmluvy k 1. Di'lu kalendárnehO mesiaca.
6 V cricece zániku zmluvy zmluvné strany sú povinné urobiť vzájomné finančné

vysporiadanie.

Č lánok VIII
Oslatné dojednania

1. Štatutárnym orc äncm v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa
ecoicenéte školskéhO úradu je primátor mesta Prešov.
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2. Útastnici zmluvy o zriadení spoločného~kolského úradu v rám ci zabezpečovania výkonu
(lIoh štátnej správy zverených do pôsobnosti účastnikov zm luvy na úseku školstva coora
§ 6 ods. 8 písm. a) budú pr i vykonávani kontrol podľa zákona NR SR č, 1011996 ž.z.
o kontrole v Mátnej sprá ve v znení neskcršfch predpisov postupovaťnasledovne:
Kontrolu v rámci svojej pôsobnosti budú vykonávať zamestnanci školského úradu na
základe písomného poverenia primátora mesta Prešov v zmysle SChváleného zamerania
kontrolnej (;innosti na kalendárny rok. resp. pod ľa pokynov primátora mesta il starostov
obci ako účastnikov zmluvy.

3 Zamestnanci spoločného školského úradu sú zamestnancami mesta Prešov Polet
zamestnancov bude stanovený podra § 6 ods . 6 cit. zákona.

Článok IX
Zilverečné ustanoventa

Táto zmluva bola naccb úca platnosť a účlnnost ceom podpisu oboch zmluvných strán
a je vyhotovená v troch rovnopisoch , jedno vyhotovenie pre obec a dve vyhotoven ia pre
Mesto Prešov.

V Pre§ove dňa .IS 0: ~~<l'Z'

JUDr. Pave! HAGYARI
primátor mesta

/
/
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