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Zmluvné st ran ..

1 Mesto Prešov
Zástupca : JUDr, Pavel HAGYARI, primátor
Sidlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
IČO' 327646
DiČ: 2021225679
Bankové spojenie: CSOS as Prešov
Č tsro účtu: 4008596708/7500

a

2 Meslo Verký Šariš
zástupca Ing. Róbert OROS, primátor
Sidlo: Námestie sv Jakuba 1
IČO' 00327972
Bank. spojen ie: DEXIA banka Slovensko
Čislo účtu 8800923002

Clánok l
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vytvorenie spoločného školského úradu v zmysle § 7 zákona NR
SR Č. 59612003Zz o štátnej správe v školstve a !>kolskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( dalej len . cit. zákon") a § 20a zákona Č.

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

kompetencie v oblastí vykonu štátnej spFclvy v druhom stupni vo veciach v ktorých v prvom
stupni rozhodol riaditer základnej školy { §6 ods. S cit. zákona}, da lej kontroly dodržiavania
všeobecne záväznych právnych predpisov v oblasti vychovy a vzdelávania. vydávania
organlzačnych pokynov pre recnercv. najmä organlzatnych pokynov na príslušný školsky
rok a poskytovania odbomej a poradenskej činností školám a školskym zariadeniam ( § 6
ods. 6 pism. a), c). d) cit zákona).

Clänok II
Sídlo Školského úradu

Sídlom sccicčoerc školského úradu je mesto Prešov - Mestsky úrad v Prešove , Hlavná
73. 080 01 Prešov

Čtánok III
Doba trvania

ZmlUVa sa uzatvára od vydania rozhodnutia o potvrdení školského úradu Krajskym
úradom v Prešove na dobu neurčitú ,
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Č lánok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

1, Mesto Prešov sa zaväzuje vytvorrt' pracovisko a zabezpečil ' č i nnosti podľa článku I tejto
zmluvy pre druhéhO účastníka zmluvy

2. Účastníci zmluvy sú povinní poskytovať potrebnú súčinnosť spojenú s výkonom tejto
kompetencie včas pcdta príslušných právnych predpisov s náležitou odbornou
starostlivosťou .

3. Účastnici zmluvy sú povinní zdr.!:ať sa všetkého. čo by monro veer k prieťahom pn plneni
predmetu zmluvy ava výške pccra § 6 ods. 6 cit. zákona prispievať na náklady spojené
s výkonom tejto kompetencie na učet mesia Prešov

ČlánokV
Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou

Predmetom činnosti nie je nadobúdanie spoločného rnäjetku. Spoločný majetok sa môže
nadobúdať len po vzájomnej dohode účastnikov zmluvy pisomným dodatkom, ktorý bude
rieš iť aj jeho vysporiadanie.

t lill10k VI
Spôsob financovania spoločného školského úradu

1 Náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy ccora č lánku I tejto zmluvy
poskytuje štát podla § 6 ods. 6 cit. zákona Obec sa zaväzuje prev iesť finantné
prostriedky spojené s predmetom zmluvy na účet mesta Prešov poskytnuté štätc m do 14
dl'\í od ich obdržania.

tlánok VlI
Zánik zmluvy

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

c) odstúpen im od zmluvy
2. výpoveď musi byť písomná a doru čen á , il'\ak je neplatná . Výpoveď môže dať kto rákoľve k

zmluvná strana s uvedením dôvodov i bez uveden ia dôvodov najneskôr k 31.12.
kalendárneho roka.

3. Ak je daná výpoveď, zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je 6
mesiacov a začina plyl'\úť od 1.1. kalendárneho roka

4. Odstúprt' od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana , ak jedna zo zmluvných strán
neplni povinnosti podta tejto zmluvy aj napriek tomu, že [u druhá zmluvná strana
pisomne vyzvala na odstránen ie nedostatkov a tá ich ani v pnmeranom čase

neodstránila
5 Účast n ik zmluvy môže odstúpiť od zmluvy k l . Dňu kaiend ameno mesiaca
6. V prípade zániku zmluvy zmluvné strany sú povinné u robiť vzájomné fi nančné

vysporiadanie .

\

Článok VIII
Ostatné dojednania

1. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa
spoločného školského úradu je primátor mesta Prešov.
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2. uc.stnic:i zmluvy o zriadeni spoloXneno ~kol&kého úradu v rámci ubelpečoval'll3 výkonu
uloh ltátnej správy~ do pOsobnosb OCastnikov zmluvy na úseku t kolstva podfa
§ 6 ods. 8 písm. al budú pli vylIonavan i kontrol podra zákona NR SR Č. 101'1996 Z .z
o kOlltJC)ie V ltátnej správe II zneni neskoriictl predpisov postl4lovaf nasleOoYne'
Kontrolu II rámci svojej pO$ObnOSti budú vy1o:onávať zamestnanci llr;oIsIIetlo Uradu na
d~ pi$OlTlného povereola pnmálora mesta prriov y zmysle schvif,\et.eno zamerania
kOnlrOlI'Iej tinnosti na kalendárny rok . resp. poďa poiIynov prWnátora mesta • starostov
obd ako Učastníkoy zmluvy,

3 zamestnanci spoločného &kol$l<.étlO úradu IU zamestnal'l(;alTll mesta Prriov, POČe!

zamestnancov bude stanoveny podfa § 6 ods 6 cit . zákona

el.tnok IX
n .... retné ustanovenia

Táto lmluviI nadobúda plat nosť a oonno,f eň cm podpisu oboch zmll,M1ých strán il je
vyhotovená v troch rovnopisoch , jedno vyhotovenie pre obec a dve vyhot ovenia pre Mesto
Prelov.

Vo Veľkom Sarit i dňa 20.10.2010

Á~ ľJ~
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Ing obert oros
pťmátor mesta
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