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Prešov

. Uto 313 c!~~

l . Unto PnIt Oll
ZásIupca : JUDr. PaYel HAGYARI, prmálor
Sidlo: HlaYllá 73, 080 01 PJetOY
1(;0: 327646
DIČ: 2021225619
Banko...e spoje~; CSOB a.s. PreiOY
t islo Učtu: 400859610811500

•
2. ObK Llpoyce

zástupca'
Sldlo:
i čo:

Bank. spojenie:
t islo ú čtu :

Bc Peter MlŽenko, starosta
uscvce 92. 062 36 Lipovce
00321361
VúB, a s, Prešov
1652151210200

Článok l
Predmet zmlullY

Predmetom zmlwy je YYlllorenie spolotného ilkolského (aradu II zmysle § 1 zakona NR
SR Č. 59612003 Z.z o illatnej spra.... v ilkolstve il i kolskej samospráve il o vnene il doplneni
niektotýc:h zákonov v znen! neskOftlch predpillOll ( dalej len . cit , zakon") a § 203 zákona č.

36911990 Zb. o eeecoen zriadeni v zneni neskorš ich predpisov na zabezpe6enie
kompetencie II oblasti lIýIconu itatnej spl1ivy v druhom stupni 110 veciach v ktotýc:h v PrIIOnl
stupni rozhodol riaditer zäkladnej lkoly ( §6 ods. 5 cit . zäkona), dalej kontroly dodrtiavania
VteOOeCI te zäIIaznYdl pravnyc:h predpi_ v oblasti yjchovy il vzdelavania. vydavania
organizačnYch POkYOOY pre riaditeroy , naiJlä organizačnýdl pokynov na prl$Iuinj ikoIskj
rok il poskytoyariil odbornej a poradensh j činnosti j kolám a ikolskjm zariadefliam ( § 6
otb. 6 pism. a), cl . d) dl. zákona).

Čl.tnok n
Sidlo ikolsk'ho úradu

SIdIom spoločného i kolského úradu je mesto PreiOY - Mestský úrad v Preiove, H1aYllá
73,08001 PrriOY

Čl'nok III
Doba. tnlanla

Zmluva sa uzatvára od vydania rozhodnutia o potvrdenl i kolského uradu KrajskYro
úradom v preš ove na dooo neureilU.
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t Ulnok IV
Práva . povinnosti zmluvných strin

1. Mesto prriov sa zayazuje VYtYOnI' pracovisko a zabezpečil' ánnosb pocIra etllInku lterto
zmluvy pre dn.tJého účastnlka zmluvy

2. ~$Inlei zmkrYy $Íl povinnl pos,kylovaf potrebn(l SUČinnOSI' spo;enu ,výkonom tejto
kompetencie VČas podl'a pritluinýdl právnych predpisov ,náletitou odbol.iOU
starostliVosťou.

3 Ú~slnlei zmluvy SU povinnl zcrtať sa Yielkého, čo by~ yies1' k priefahom pri !*lenI
pledmetu zmluvy a YO Yý!ke pocIr. § 6 ods. 6 ct. zákona pris~ar NI náklady spo;ené
'Yj1<onom tejto kompetencie na úbet mMota Prešov.

tlÍinok V
Podiel na majetku Zi'klInom 'poločnou činnosťou

Predmetom tinnosti nie je nadobUdanie spoločneho majetku. Spoločný majetok sa mMe
nadobúdať len po vzáj omnej dohode Utastnikov zmluvy pisomným dodatkom, ktorý bude
ridiť aj jeho vysporiadanie.

Č lÍi nok VI
Spôsob financovania spoločného ékolského úradu

1. Náklady spojené s preneseným výkonom Atátnej správy podra článku I tejto zmluyy
poskytuje Atát pccre § 6 ods. 6 c~ zákona Obec sa zaväzuje previesť finančné

prostriedky spojené s predmetom zmluvy na účet mesta prešov poskytnuté ttatom do 14
dni od Ich cccrzama

Č"nok VII
l'nik zmluvy

1. Zmluva zaniká
a) dohodou oboch zmiuYnýdl stran
b) výpoYed"ou
c} odstúpenim od zmluvy

2. výpoved' musI byt' plsomné a donJtená, mk je neplatná. výpow:4 mOže dar kt~ofvek
zmluvná strana s uveden im dbVOCSOV l bez uvedenia dôvodov najnesk6r k 31 ,12.
kalendámeho roka .

3. Ak je daná výpoYeď, zmluva zanika uplynut im výpovednej doby, vypo.edné óoba je 6
metiacov a začina PlYnUl' od 1.1. kalendllirneho roka

4. Qdstiapil" od zmluvy mOŽe klorákdYek zmhMlá strana. al<. jedna ee zmluYl'lýdl strán
roepnl povinnosti podra tejlo ZmlUVY aj napriek tomu. fe jU druha zmluvná strana
plsomne vyzvala na odstrar.enie nedostatkov a tá: Ich ani y primeranom ~se

neodstránila.
5. ~stnilc zmluvy môže odstUpif od zmluvy k 1. DI'Iu kalendárneho mesiaca,
6, V prtpade zániku zmluvy zmlllYllé strany sú povinné urobiť Ylajomné mantné

vysporiadanie

ČU.nok VIII
Ostatné dojednania

1. $ta tutárnym orgánom y majetkovoprávnych a praco vnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa
spoločného Ako lského úradu je primé tor mesia Pre!IOV.
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2. Účastníci zmluvy o zriadeni spoločného ikolského uraou v rámci zabezpečovania výkonu
úloh štátnej správy zverených do pôsobnosti účastnikov zmluvy na úseku školstva pod ra
§ 6 ods 8 písm. a) budú pri vykcnáva nl kontrol podla zákona NR SR č. 1011996 Z.Z.
o kontrole v štátnej správe v zneni neskorších predpisov postupovať nasledolffie:
Kontrolu v rámci svojej pôsobnosti budú vykonávať zamestnanci školského úradu na
základe písomného poverenia primátora mesta Prešov v zmysle schváleného zamerania
kontrolnej bnnosti na kalendárny rok, resp. podra pokynov primátora mesta a starostov
obcí ako účastnikov zmluvy.

3. Zamestnanci spoločného školského úradu sú zamestnancami mesta Prešov. Počet

zamestnancov bude stanovený cccra § 6 ods. 6 dl. zákona

Č l:' nok IX
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva bola nadobúda platnosť a účinnosť eecm poopisu oboch zmluvných strán
a je vyhotovená v troch rovnopisoch, jedno vyhotovenie pre obec a dve vyhotovenia pre
Maslo Prešov.

. Peter Miženko
starosta obce
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