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1. Mesto Prelov
Zástupca : JUDr. Pavel HAGYARI, primátor
Sídlo: Hlavné 73, 080 01 Prešov
IČO: 327646
OIC: 2021225679
Bankové spojenie: CSOB a.s. Prešov
tislo účtu: 400659670817500

a

2. Obec:: Fričovce
zástupca:
Sldlo:
I ČO:
Bank. spotenie:
Číslo účtu :

Ing. Ladislav Tkáčik, starosta
Fričovce 34. 082 37
00327026
čsoe prešov
11330287317500

Článok l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vytvorenie spoločného školského úradu v zmysle § 7 zákona NR
SR Č. 59612003 Z.z o štátnej správe v školstve a i kolskej samospráve a o zmene a doplneni
niekt(llých zákonov v zneni neskOlilch predpisov (dalej len . cit. zákon") a § 20a zákona č.

36911990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorších predpisov na zabezpečenie

kompetencie v oblasti výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach v ktorýdl v prvom
stupni rozhodol riaditer základnej školy ( §6 ods. 5 cit. zákona ), dalej kontroly dodržiavania
všeobecne závazných právnych predpisov v oblasti vychovy a vzdelávania, vydávania
organiučflých pokynov pre riadrtelov, najma organizačných pokynov na prlslušný školský
rok a poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a ikolským zariadeniam ( § 6
ods. 8 písm. aj , cj , dl cit. zákona).

Článok II
Sldlo ikolského úradu

Sidlom spoločného školského úradu te mesto Prešov - Mestský Úfad v Prešove, Hlavná
73, 08001 Prešov

Č lánok III
Doba trvania

Zmluva sa uzatvára od vydania rozhodnutia o potvróenf š,kolského úradu Krajským
úradom v Prešove na dobu neurčitú.
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Člinok IV
Práva a povinnosti zmluvných strin
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1. Mesto Prešov sa zaväzuje vytvoriť pracovisko a zabezpečiť čin nosti podra článku I tejto
zmluvy pre df\lhého uéastnika zmluvy .

2. Účastnlci zmluvy su povinnl poskytovať potrebnú sučinnosť spojenu s výkonom tejto
kompetencie včae cccra prlslušných právnych predpisov s náležrtou odbornou
starostlivosťou.

3. Účastnlci zmluvy su povinnl zdržať sa všeíkétc, čo by mohlo viesť k prieťahom pri plneni
predmetu zmluvy a vo vý~ke ccera § 6 ods . 6 cit. zákona prispievať na náklady spojené
s výkonom tejto kompetencie na účet mesta Prešcv.

Člinok V
Podiel na majetku ziskanom spolofnou činnosťou

Predmetom činnosti nie je nadobúdanie spoločného majetku. Spoločný majetok sa môže
nadobúdať len po vzájomnej dohode uéastnikov zmluvy pisomným dodatkom, ktorý bude
rie~iť aj jeho vysporiadanie.

Článok VI
SpOsob financovania spoločného i kolského úradu

1. Náklady spojené s preneseným výkonom ~tátnej správy podla článku I tejto zmluvy
poskytuje ~tát cccra § 6 ods. 6 cit. zákona. obec sa zavazuje previesť finančné

prostriedky spojené s predmetom zmluvy na učet mesta Preäov poskytnuté Stálom do 14
dni od ich obdrtania.

Článok VII
Zánik zmluvy

1. zmluva zaniká
aj dohodou oboch zmluvných strán
bj výpoveďou

cj ocetúpeoím od zmluvy
2. výpoveď musI byt' písomná a doručená , inak je neplatná. Výpoveď môže dať ktorákolvek

zmluvná strana s uvedenim dôvodov i bez uvedenia dOvodov najneskOr k 31.12.
kalendárneho roka.

3. Ak je daná výpoveď, zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby Výpovedná doba je 6
mesiacov a začína plynúť od 1.1. kalendámeho roka

4. Odstúpil" od zmluvy mOže ktOfákolvek zmluvná strana, ak jedna zo zmluvných strán
nepln l povinnosti podra tejto zmluvy aj napriek tomu , že ju druhá zmluvná strana
pi$Offlne vyzvala na odstránenie nedostatkov a tá ich ani v primeranom čase

neodstránila.
5. Úéaslnil\ zmluvy mOže odstupiť od zmluvy k 1. Dňu kalendámeh<l mesiaca.
6. V prípade zániku zmluvy zmluvné strany su povinné urobiť vzájomné finančné

vysporiadanie.

Č lánok VllI
Ostatné dojednania

1. $tatutámym orgánom v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch týk ajúcich sa
spoločného šl<oIsl<ého uradu je primátor mesta prešov.
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2. Účastnlci zmluvy o zriadeni spoločného školského úraduv rámci zabezpečcvenra vYkoou
úloh štátnej správy zv9fenYch do pOsobnost i učaslnikov zmluvy na usellu školstva pccra
§ 6 ods 6 písm . a) bodú pri vykonávani kontrol podra zlIkona NR SR Č. 1011996 Z,z.
o kontrole v štátnej správev zneni neskOlilch predpisov postupovať nasledovne:
Kontrolu v rámci svojej pOsobnosti budu vykonávať zamestnanci školského úradu oa
zlIldade písomného poverenia primátora mesta Prriov II zmysle schváleného zamerania
kontrolnej činnosti na kalendárny rok, resp. pccre pokynov primátora mesta a starostov
obci ako účastnikov zmluvy.

3. Zamestnanci spoločného školského uradu sú zamestnancami mesta prešov. Počet

zamestnancov bude staoovenj podra § 6 ods. 6 cit. zákona.

Č lánok IX
Záverečné us tanovenia

Táto zmluva bola nadobúda platnosť a účinnosť dl\om podpisu oboch zmluvných strán
a je vyhotovená II troch rovnopisoch . jedno vyhotovenie pre obec a dve vyhotovenia pre
Mesto Prešov.
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Ing. LadislavTkáčik

starosta obce


