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1 Mesto Prešov
Zástupca : JUDr. Pavel HAGYARI, primátor
Sidlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
ICO' 327646
OIC: 2021225679
Bankové spojenie' CSOB a.s. Prešov
Cislo účtu; 400859670817500

,
2 Obec Gregorovce

zástupca ANTÓNIA DEMETEROvA, starostka
Sidlo: Gregofovce č. 88
ICO: 327051
Bank, Spojenie: DEXIA banka, a s,
Cislo účtu 042189600115600

Článok l
Predmet zmluvy

Predmetom zml~'.'~' je ",:.... orer ne spoločného šKolSKéno úradu v zmysle § 7 zákona NR
SR č. 59612003 z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a coorrenr
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov ( dalej len" cit. zákon") a § 20a zákona č.

36911990 Zb o obecnom zriadeni v zneni neskoršich predpisov na zabezpečenie

kompeter'lCie v oblasti výkonu štátnej správy v druhom stupni vo veciach v ktorých v prvom
stupni rozhodol ria diteľ základnej školy ( §6 ods, 5 cit. zákona), dalej kontroly dodržiavania
všeobecne závazných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, vydávania
organizačných pokynov pre riaditeľov, najmä orga nizačných pokynov na príslušný ikolský
rok a poskytovan ia odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam ( § 6
ods. 8 pism. a), c). d) cit. zákona}.

Článok II
Sídlo školského úradu

Sidlom spoločného školskéhO úradu je mesto Prešov - Mestský úrad v Prešove, Hlavná
73,08001 Prešov

Č lánok III
Ooba trva nia

Zmluva sa uzatvá ra od vydania rozhodnutia o potvrdenl školského úradu Krajským
úradom v Prešove na dobu neurčitú.
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Článok IV
Práva a povinnost i zmluvných strán

l . Mesto Prešov sa za väzuje vvtvcnr pracov isko a z abezpečiť činnosti podra článku I tejto
zmluvy pre druhého účastníka zmluvy.

2. Účastnlci zmlu vy su povinni poskytoval' potrebnú súčinnost' spojenu s výkonom tejto
kompetencie vta-s pocta pris lušných právnych predpisov s náleiitou odbornou
starostlivost'ou.

3. Ota-stnici zmluvy su povinni zdržať sa všetkého, čo by mohlo vesr k prieťahom pri plneni
predmetu zmluvy a vo výške podla § 6 ods . 6 cit zákona prispievať na náklady spojeM!
s výkonom tej to kompetencie na účet mesta Prešov.

Článok V
Podiel na majetku získanom spoločnou činnost'ou

Predmetom činnosti nie je nadobúdanie spoločného majetku. Spoločný majetok sa môže
nadobúdať len po vzájomnej dohode účaaterkov zmluvy písomným dodatkom, ktorý bude
riešiť aj jeho V)'sporiadanie

Č l ánok VI
Spôsob f inancovania spo l očného ško ls kého úradu

1. Náklady spojené s preneseným výkonom štátnej spráV)' poc ta článku l tejto zmluV)'
poskytuje štát podf a § 6 ods 6 cit zákona Obec sa zaväzuje previesť finančné

prostriedky spojené s predmetom zmluV)' na učet mes ta Prešov poskytnuté štátom do 14
dni od ich obdri.an ia.

Č l ánok VII
Zánik zmluvy

l. Zmluva zaniká
a) dohodou oboch zmluvných strán
b) výpoveďou

c) odstúpenim od zmluvy
2. Výpoveď musí byt' pisomná a doručená, inak je neplatná . Výpoveď mOie dať ktorákoľvek

zmluvná strana s uveden im dôvodov i bez uvedenia dOvodov najneskôr k 3112
kalendárneho roka

3. Ak je daná výpoveď, zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je 6
mesiacov a začrna plynul' od 1.1. kalendárneho roka.

4. Odstupiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana, ak jedna zo zmluvných strán
neplní povinnosti podra tejto zmluV)' aj napriek tomu. ie ju druhá zmluvná strana
písomne V)'zvala na odstránenie nedo statkov a tá ich ani v primeranom čase

neodstránila.
5. Účastn ik zmluvy mčze odstúpiť od zmluV)'k 1. Ol'lu kalendárneho mesiaca.
6 V prípa de zániku zmluvy zmluvné strany sú povinné urobiť vzájomné finančné

weceoecene.

Č lánok VIII
Osta tné dojednania

1. Štatutárnym org ánom v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzt'ahoch týkajúcich sa
spoločného ško lského úradu je primá tor mes ta Prešov.
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2. Účastnici zmluvy o zriadení spoločného školského úradu v rámci zabezpečovan i a výkonu
úloh štátnej správy zve rených do pôsobnos ti účastni kov zmluvy na úseku školstva podla
§ 6 ods 8 písm. a) budú pri vykonávaní kontrol podľa zákona NR SR Č. 10/1996 z.a
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov postupovať nasledovne:
Kontrolu v rámci svojej pôsobnosti budú vykonávať zamestnanci školskéhO úradu na
základe písomného poverenia primáto ra mesta Prešov v zmysle schvá leného zamerania
kontrolnej činnosti na kalendárny rok, resp. podla pokynov primátora mesta a starostov
obci ako účastnikov zmluvy

3 Zamestnanci spoločného školského úradu sú zamestnancami mesta Prešov. Počet

zamestnancov bude slanoveny podla § 6 ods 6 cit zákona

Č lánok IX
Zt!verečné ustanove nia

Táto zmluva bola nadobúda platnost' a účinnost' dr'lom podpisu oboch zmJuvnych strán
a je vyhotovená v troch rovnopisoch, jedne vyhotovenie pre obec a dve vyhotovenia pre
Mesto Prešov.

Antónia Demeterová
starostka obce
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