Zmluva č. 45/2016 o spolupráci na úseku školstva
v prenesených a originálnych kompetenciách
Účastníci zmluvy:

1. OBEC SMIŽANY zastúpená
starostom obce Ing. Michalom Kotradym
IČO: 691 721
2. OBEC HRABUŠICE zastúpená
starostkou obce PaedDr. Janou Skokanovou
IČO: 329 151
3. OBEC MLYNKY zastúpená
starostom obce Alfrédom Frankom
IČO: 329 371
4. OBEC ILIAŠOVCE zastúpená
starostom obce Mgr. Ladislavom Grondžákom
IČO: 329 185
5. OBEC ODORÍN zastúpená
starostkou obce Ing. Máriou Goduľovou
IČO: 329 428
6. OBEC MATEJOVCE NAD HORNÁDOM zastúpená
starostkou obce Martou Stanislavovou
IČO: 329 363
7. OBEC TEPLIČKA zastúpená
starostkou obce Katarínou Jasečkovou
IČO: 329 690
8. OBEC SPIŠSKÝ HRUŠOV zastúpená
starostkou obce Elenou Frankovou
IČO: 329 606
9. OBEC VÍTKOVCE zastúpená
starostom obce Jozefom Olejníkom
IČO: 329 746
10. OBEC JAMNÍK zastúpená
starostom obce Antonom Petruškom
IČO: 329 215
11. OBEC CHRASŤ NAD HORNÁDOM zastúpená
starostom obce Mariánom Melegom
IČO: 329 177
12. OBEC BYSTRANY zastúpená
starostom obce Františkom Žigom
IČO: 328 995
13. OBEC HINCOVCE zastúpená
starostom obce Ondrejom Faithom
IČO: 329 126
14. OBEC DANIŠOVCE zastúpená
starostom obce Miroslavom Výrostekom
IČO: 689 556
15. OBEC LETANOVCE zastúpená
starostom obce Slavomírom Zahornadským
IČO: 329 304
16. OBEC SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE zastúpená
starostkou obce Mgr. Zuzanou Nebusovou
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IČO: 329 649
17. OBEC ARNUTOVCE zastúpená
starostkou obce Elenou Šarišskou
IČO: 328 928
18. OBEC BETLANOVCE zastúpená
starostkou obce Beátou Kopčákovou
IČO: 328 952
19. OBEC LIESKOVANY zastúpená
starostom obce JUDr. Petrom Tökölym
IČO: 695 386
20. OBEC RUDŇANY zastúpená
starostom obce Miroslavom Blišťanom
IČO: 329 533
21. OBEC PORÁČ zastúpená
starostom obce Ing. Petrom Volčkom
IČO: 329 509
21. OBEC OLCNAVA zastúpená
starostom obce Jaroslavom Salajom
IČO: 329 436

Čl. I
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je spolupráca obcí na úseku školstva v prenesených a originálnych
kompetenciách v rámci Spoločného školského úradu Smižany v zmysle § 7 zákona 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 20a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku školstva ako
spoločného obecného úradu (ďalej uvádzaný ako spoločný školský úrad).
Čl. II
SÍDLO A ŠTATUTÁRNY ORGÁN
1. Sídlom spoločného školského úradu je Obec Smižany s nasledovnou adresou:
Spoločný školský úrad
Námestie M. Pajdušáka 1341/50
053 11 Smižany
2. Štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych veciach, týkajúcich sa len spoločného
školského úradu a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov spoločného
školského úradu je starosta obce Smižany.
Čl. III
ORGANIZÁCIA A FINANCOVANIE
1. Počet zamestnancov Spoločného školského úradu Smižany pre odborné zabezpečenie
činnosti sú dvaja zamestnanci v zmysle Smernice MŠVVaŠ SR č. 34/2014 z 1. júla
2014, ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako
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2.

3.

4.

5.

školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce
a samosprávneho kraja ako školských úradov, pozmenenej Smernicou č. 41/2015.
Odborní zamestnanci sú v rámci organizačného poriadku obce uskutočňujúcej
prenesený výkon súčasťou Oddelenia školstva, rozvoja a spoločného školského úradu.
Na činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa Čl. I tejto zmluvy a
na aktivity súvisiace s originálnymi kompetenciami na úseku školstva bude každá
obec prispievať:
- na žiaka základnej školy finančnou čiastkou 1,63 €
- na dieťa materskej školy finančnou čiastkou 2,13 €,
pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak.
Počet žiakov a detí je stanovený podľa stavu k 15.9. roku, ktorý predchádza roku
určenému na predmetné financovanie (štatistický výkaz: Škol (MŠVVŠ SR) 40-01
a štatistické zisťovanie - Zber údajov o počtoch žiakov zo škôl a školských zariadení
financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR).
Celková výška príspevku pre každú obec na kalendárny rok je určená ako súčin počtu
žiakov ZŠ (detí MŠ) a jednotkovej finančnej čiastky na žiaka ZŠ (dieťa MŠ) podľa
metodiky uvedenej vyššie.
Finančný príspevok každá zmluvná obec uhradí podľa výšky spolufinancovania
vyplývajúcej z odseku 2 tohto článku v jednej resp. v dvoch splátkach v termíne do
31.3. a 31.10. príslušného kalendárneho roka na účet Spoločného školského úradu
Smižany – IBAN SK 43 5600 0000 0034 12634011, Prima banka Slovensko, a.s.
Z poukázaných finančných prostriedkov v zmysle 1. bodu tohto článku budú hradené
čiastočne náklady súvisiace s činnosťou SŠÚ. Po ukončení príslušného kalendárneho
roka bude poskytnuté zmluvným obciam vyúčtovanie príspevku. Správa o činnosti
spoločného školského úradu bude predložená každoročne po ukončení príslušného
školského roka. Spoločné rokovania zvoláva starosta obce Smižany.
Účastníci zmluvy berú na vedomie, že predmetnou činnosťou nie je nadobúdanie
spoločného majetku. Spoločný majetok sa môže nadobúdať len po vzájomnej dohode
účastníkov zmluvy písomným dodatkom, ktorého predmetom bude majetkové
vyrovnanie.
Čl. IV
DOBA TRVANIA
Zmluva sa uzatvára od 1. 9. 2016 na dobu neurčitú.

Čl. V
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Obec Smižany sa zaväzuje zabezpečiť činnosti podľa Čl. I tejto zmluvy pre druhého
účastníka zmluvy.
2. Účastníci zmluvy sú povinní poskytovať potrebnú súčinnosť spojenú s výkonom danej
kompetencie včas podľa príslušných právnych predpisov s náležitou právnou
starostlivosťou.
3. Účastníci zmluvy sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo viesť k prieťahom pri
plnení predmetu zmluvy.
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4. Komunikácia spoločného školského úradu a účastníkov zmluvy bude zabezpečovaná
telefonicky, e mailom, poštou alebo osobnou účasťou starostov.

Čl. VI
ZÁNIK ZMLUVY
1. Zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán
b) výpoveďou
c) odstúpením od zmluvy
2. Výpoveď musí byť doručená písomne, inak je neplatná. Výpoveď môže dať
ktorákoľvek zmluvná strana bez uvedenia dôvodu.
3. Ak je daná výpoveď, zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba sú
3 mesiace a začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. po jej
doručení štatutárovi spoločného školského úradu. Každý účastník zmluvy je povinný
vysporiadať svoje záväzky pri zániku spoločného školského úradu.
4. V prípade vypovedania zmluvy je súčasťou výpovede uznesenie zastupiteľstva
o schválení výpovede.
5. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana písomne, ak jedna zo
zmluvných strán neplní povinnosti podľa tejto zmluvy aj napriek tomu, že ju druhá
zmluvná strana písomne vyzvala na odstránenie nedostatkov a tá ich v primeranom
čase neodstránila.
Čl. VII
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Kontrolu výkonu agendy spoločného školského úradu a nakladania s finančnými
prostriedkami bude priebežne kontrolovať hlavný kontrolór obce Smižany.
Kedykoľvek tak môže urobiť aj účastník tejto zmluvy.
2. Písomné výsledky kontroly budú predkladané účastníkom zmluvy na prerokovanie.

Čl. VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvu možno meniť, alebo doplniť len písomnou formou iba po dohode všetkých
zmluvných strán.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania účastníkmi zmluvy.
3. Nadobudnutím platnosti tejto zmluvy sa končí platnosť Zmluvy č. 10/2005 o zriadení
spoločného školského obecného úradu na výkon štátnej správy na úseku školstva
vrátane všetkých jej dodatkov, Zmluvy č. 35/2013 o pristúpení obce Rudňany
k Školskému úradu Smižany, Zmluvy č. 80/2015 o spolupráci medzi obcou Poráč
a Spoločným školským úradom, Zmluvy.... Olcnava, Zmluvy...Bystrany.
4. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webových sídlach zmluvných strán.
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5. Zmluva je podpísaná v 22 exemplároch, z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenie.

Pečiatka a podpis:
12. Obec Bystrany
1. Obec Smižany
13. Obec Hincovce
2. Obec Hrabušice
14. Obec Danišovce
3. Obec Mlynky
15. Obec Letanovce
4. Obec Iliašovce
16. Obec Spišské Tomášovce
5. Obec Odorín
17. Obec Arnutovce
6. Obec Matejovce nad Hornádom
18. Obec Betlanovce
7. Obec Teplička
19. Obec Lieskovany
8. Obec Spišský Hrušov
20. Obec Rudňany
9. Obec Vítkovce
21. Obec Poráč
10. Obec Jamník
22. Obec Olcnava
11. Obec Chrasť nad Hornádom

Príloha k Zmluve č. 45/2016
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Pristúpenie obcí
zastupiteľstvo:

k Spoločnému

školskému

úradu

Smižany

schválilo

obecné

1. Obec Smižany uznesením č. 267/20/2005 dňa 15.12.2005
2. Obec Hrabušice uznesením č. 132/12 písm. A/2005 dňa 15.12.2005
3. Obec Mlynky uznesením č. 104/2005 dňa 15.12.2005
4. Obec Iliašovce uznesením č. 8/2005 dňa 8.12.2005
5. Obec Odorín uznesením č. 82/2005 dňa 13.12.2005
6. Obec Matejovce nad Hornádom uznesením č. 77/2005 dňa 15.12.2005
7. Obec Teplička uznesením č. 9/2005 dňa 15.12.2005
8. Obec Spišský Hrušov uznesením č. 59/2004 dňa 15.4.2004
9. Obec Vítkovce uznesením č. 54/2005 dňa 16.12.2005
10. Obec Jamník uznesením č. 29/2005 dňa 15.12.2005
11. Obec Chrasť nad Hornádom uznesením č. 17/2005 dňa 15.12.2005
12. Obec Bystrany uznesením č. dňa
13. Obec Hincovce uznesením č. dňa
14. Obec Danišovce uznesením č. 45/2005 dňa 15.12.2005
15. Obec Letanovce uznesením č. 50/12/2005 dňa 15.12.2005
16. Obec Spišské Tomášovce uznesením č. 146/2005 dňa 8.12.2005
17. Obec Arnutovce uznesením č. 28/2005 dňa 21.12.2005
18. Obec Betlanovce uznesením č. 12/2005 dňa 15.12.2005
19. Obec Lieskovany uznesením č. 3-12/2005 dňa 9.12.2005
20. Obec Rudňany uznesením č. dňa
21. Obec Poráč uznesením č. dňa
22. Obec Olcnava uznesením č. 10/2013/A/5 dňa 25.9.2013

Str. 6 Zmluva č. 45/2016 o spolupráci na úseku školstva v prenesených a originálnych kompetenciách

