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Predmetom zmluvy je dohoda o zriadení spoločného šk4lskéh©--«t'achr'pT'S'ôTJceTTd^ 
Bitarová, Brezany, Dolná Tižina, Hôrky, Lutiše, Lysica, Ovčiarsko, Stráža a Višňové na 
zabezpečovanie úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry. 

ČI. II 
Určenie pôsobnosti spoločného úradu 

Účastníci dohody sa dohodli, že sídlom Spoločného školského úradu bude obec Belá. 

ČI. III 
Doba platnosti dohody 

Doba platnosti dohody sa stanovuje od vydania a potvrdenia nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia krajského školského úradu na dobu neurčitú. 

ČI. IV 

Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoločného školského 
úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom úrade bude 
starosta obce Belá. Činnosť zamestnancov v spoločnom úrade budú vykonávať zamestnanci 
obce Belá. 

Majetkovoprávne veci : 

Majetkovoprávne veci jednotlivých účastníkov dohody budú riešené v zmysle zákona č. 
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 8) a zákona č. 139/1991 
Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Majetkovoprávne veci jednotlivých účastníkov dohody v rámci činnosti spoločného úradu sa 
budú vo všeobecnosti riadiť týmito zásadami: 

1. Sídlom spoločného obecného školského úradu bude Obec Belá, Oslobodenia 183, 013 05. 
Z uvedeného dôvodu bude do času určenia iného sídla využívaný jestvujúci majetok 
(nehnuteľný, hnuteľný) obce Belá. 

2. Spoločne nadobudnutý majetok pre potreby spoločného úradu bude umiestnený v sídle 
úradu. Vlastnícky vzťah ku spoločne nadobudnutému majetku bude určený podľa počtu 
žiakov. 

ČI. V 
Určenie počtu zamestnancov 

Na vykonávanie odbornej činnosti podľa čl. 1 bude určený jeden odborný zamestnanec 
(Smernica MS SR Č.6/2004-E). Spôsob obsadenia pracovníkov spoločného úradu podlieha 
prerokovaniu a schváleniu starostov dohodnutých obcí spoločného školského úradu. 
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ČI. VI 
Spôsob financovania spoločného úradu 

Náklady obce na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy podľa § 6 ods. 6 zákona 
č.596/2003 Z.z. štát poskytne spoločnému školskému úradu finančné prostriedky, ktoré 
tvoria: 
a) mzdu odborného zamestnanca na jedno pracovné miesto mesačne 
b) odvody do poistných fondov 
c) finančné prostriedky na činnosť v sume, ktorá je násobkom počtu žiakov v základných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti spoločného úradu obcí a sumy 0,50 € /15 Sk. 
Ďalšie nevyhnutné výdavky ( nájom miestnosti + voda + teplo + upratovanie, výpočtová 
technika, telefón, in ternet) na výkon činnosti budú zabezpečované financovaním všetkých 
dohodnutých účastníkov podľa počtu žiakov. 
Finančné prostriedky budú poukazované na účet spoločného úradu. 
Finančné príspevky budú schvaľovať obecné zastupiteľstvá dohodnutých obcí. 

ČI. VII 
Práva a povinnosti účastníkov dohody 

Styk so samosprávnymi orgánmi sa bude uskutočňovať na pravidelných rokovaniach 
starostov obcí (účastníkov dohody) jedenkrát za 1/4 rok, v závažných prípadoch operatívne 
podľa potreby. 

ČI. VIII 

Táto dohoda bola vyhotovená v desiatich vyhotoveniach. Každý účastník dohody ju dostane 
jedenkrát. Táto dohoda nadobúda platnosť 11. januára 2011. 

S obsahom uvedenej zmluvy súhlasím, čo potvrdzujem svojim podpisom. 

V Belej dňa 12. januára 2011 

Obec Belá 
Ing. Matúš Krajci 
starosta obce 

Obec Bitarová 
Ing. František Drdák 
starosta obce 



Obec Brezany 
Kamil Pecko 
starosta obce 

Obec Dolná Tižina 
Mgr. Anton Ďurana 
starosta obce / 

Obec Hôrky 
Ing. Miroslav Kašuba 
starosta obce 

Obec Lutiše 
Anton Stefko 
starosta obce 

Obec Lysica 
Ing. Jozef Ďurana 
starosta obce 

Obec Ovčiarsko 
Mgr. Štefan Debnár 
starosta obce 

Obec Stráža 
Ján Poliak 
starosta obce 

Obec Višňové 
Marta Brezovská 
starostka obce 


