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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi:

1. Schvaľuje 
Návrh  zmluvy o pričlenení 

2. Ukladá 
 Zverejniť zmluvu v zmysle 

     K bodu rokovania:   14

             V Spišskej Novej Vsi     5. 12. 2012

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  

obce Markušovce do Školského úradu Spišská Nová V

  
      

 
  
        
       

       

Spišskej Novej Vsi: 

členení obce Markušovce do Školského úradu Spišská Nová Ves

zmysle platnej legislatívy a zaslať na KŠÚ Košice

bodu rokovania:   14 

Spišskej Novej Vsi     5. 12. 2012 

o Školského úradu Spišská Nová Ves 

 

   

obce Markušovce do Školského úradu Spišská Nová Ves   

KŠÚ Košice 



Zmluva 
o pričlenení obce Markušovce do Školského úradu Spišská Nová Ves 

Zmluvné strany: 

1. Mesto Spišská Nová Ves 
Štatutárny zástupca:  PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 
Sídlo:    Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 
IČO:    00329614 
 
a 
  

2. Obec Markušovce 
Štatutárny zástupca:  Michal Čuchran, starosta obce 
Sídlo:    Michalská 51, 053 21 Markušovce 
IČO:    00329355 

 

Článok I 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je pričlenenie obce Markušovce do Školského úradu Spišská Nová Ves 
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 (ďalej len zákon 
596/2003) a §20a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 
zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy na úseku školstva.  

 

Článok II 
Sídlo školského úradu 

Sídlom školského úradu je mesto Spišská Nová Ves s adresou: 

Mestský úrad 
Školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu 
Štefánikovo námestie 1 
052 70 Spišská Nová Ves 

 

Článok III 
Doba trvania 

Zmluva sa uzatvára od 1. januára 2013 na dobu neurčitú na základe rozhodnutia Krajského 
školského úradu v Košiciach o pričlenení obce Markušovce do Školského úradu Spišská Nová 
Ves.  



Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Mesto Spišská Nová Ves sa zaväzuje zabezpečiť  činnosti podľa článku 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 odbornou 
starostlivosťou. 

3. Účastníci zmluvy sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo viesť k prieťahom pri 
plnení predmetu zmluvy. 

 
Článok V 

Spôsob financovania školského úradu a podiel na majetku získanom spoločnou 
činnosťou 

1. Náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa článku I tejto zmluvy 
poskytuje štát podľa §6 ods. 6 zákona 596/2003. Obec Markušovce sa nebude 
podieľať na financovaní chodu školského úradu. 

2. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že predmetom činnosti nie je nadobúdanie 
spoločného majetku. Spoločný majetok sa môže nadobúdať len po vzájomnej dohode 
účastníkov zmluvy písomným dodatkom, ktorého predmetom bude majetkové  
vyrovnanie. 

 
Článok 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 aj bez uvedenia dôvodov. 

3. Ak je daná výpoveď, zmluva zaniká uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je 
3- mesačná a začína plynúť od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

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.  

6. Účastník zmluvy môže odstúpiť od zmluvy k 1. dňu nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca. 

 



Článok VII 
Všeobecné ustanovenia 

1. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch  týkajúcich 
sa školského úradu je primátor mesta Spišská Nová Ves. 

2. Počet zamestnancov školského úradu pre odborné zabezpečenie preneseného výkonu 
štátnej správy v školstve je určený v článku 5 Smernice MŠ SR č. 8/2005-R z 20. júna 
2005, ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce ako 
školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce a 
samosprávneho kraja ako školských úradov. 

3. Mesto Spišská Nová Ves oboznámilo obec Markušovce so skutočnosťou, že do 
Školského úradu Spišská Nová Ves patrí aj obec Harichovce. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania účastníkmi zmluvy. 
5. Zmluva je uzatvorená v súlade s § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Občianskeho zákonníka nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Spišská 
Nová Ves alebo obce Markušovce, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

6. Zmluva je podpísaná v šiestich exemplároch, z ktorých každá strana obdrží tri 
vyhotovenia. 
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi dňa         V Markušovciach dňa 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––     –––––––––––––––––– 
 PhDr. Ján Volný, PhD.            Michal Čuchran 
     primátor mesta                                   starosta obce 
   Spišská Nová Ves                                      Markušovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvod predloženia:  

 Z dôvodu dlhodobej a dobrej spolupráce obce Markušovce so Školským úradom 
a odd. školstva, mládeže a športu  Spišská Nová Ves obec Markušovce požiadala Krajský 
školský úrad Košice o vystúpenie obce Markušovce zo spoločného školského úradu Poráč 
a pričlenenie do ŠÚ Spišská Nová Ves. Školský úrad  Spišská Nová Ves týmto aktom 
prekročí hranicu  4 000 žiakov v pôsobnosti školského úradu, čím vzniká v zmysle Smernice 
MŠ SR nárok na 3 pracovné miesta a navýši sa príspevok na činnosť o 0,50 € na žiaka 
pričlenenej obce.  

 ŠÚ a oddelenie školstva, mládeže a športu Spišská Nová Ves nežiada z dôvodu vyššie 
uvedeného o navýšenie počtu zamestnancov, čím vznikne Mestu Spišská Nová Ves úspora 
finančných prostriedkov, ktoré dostane na tretiu mzdu prostredníctvom KŠÚ na prenesený 
výkon štátnej správy v školstve. 

 


