
Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 172/2019 zo dňa 4. 2. 2019 
 
 

Návrh 
 

Dohoda o spojení škôl rôzneho druhu a typu  
a o zmene zriaďovateľa Gymnázia, Dukelská 30, Giraltovce 

 
uzatvorená podľa § 20 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka 
(ďalej len Dohoda) 

 
medzi: 
  
Prešovský samosprávny kraj 
so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
v zastúpení PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
(ďalej len „Pôvodný zriaďovateľ“ ) 
a 
Mesto Giraltovce 
so sídlom Dukelská 30, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika  
IČO: 00321982 
DIČ: 2020778760 
v zastúpení Mgr. Ján Rubis, primátor 
(ďalej len „Nový zriaďovateľ“ ) 
 
spolu aj ako „ú častníci dohody“ 

 
I. Preambula 

 
1. Pôvodný zriaďovateľ je zriaďovateľom Gymnázia, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce, 

Slovenská republika, IČO: 00160946, (ďalej len „Škola“ ) zaradenej do Siete škôl, školských 
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR (ďalej 
len „Sieť“ ) vedenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
„Ministerstvo“ ) pod poradovým číslom 13. pre gymnáziá v Prešovskom kraji v postavení 
zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

2. Nový zriaďovateľ je zriaďovateľom Základnej školy, Budovateľská 164/4, 087 01 
Giraltovce, Slovenská republika, IČO: 36158356, (ďalej len „Základná škola“), je 
právnickou osobou v postavení zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. 

3. Zastupiteľstvo Pôvodného zriaďovateľa, ako na to príslušný orgán Pôvodného zriaďovateľa 
uznesením č. 143/2018 z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
konaného dňa 10. 12. 2018 v Prešove a Zastupiteľstvo mesta Giraltovce, ako na to príslušný 
orgán Nového zriaďovateľa uznesením č. 52/2018 z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Giraltovciach konaného dňa 14. 12. 2018 v Giraltovciach v súlade s § 20 ods. (1) zákona 
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 



a doplnení niektorých zákonov v platnom znení schválilo zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti 
k Škole z Pôvodného zriaďovateľa na Nového zriaďovateľa od 01. 09. 2019.  

4. Znenie Dohody schválilo Zastupiteľstvo Pôvodného zriaďovateľa, ako na to príslušný orgán 
Pôvodného zriaďovateľa uznesením č. ........ z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja konaného dňa 04. 02. 2019 v Prešove a Zastupiteľstvo mesta 
Giraltovce, ako na to príslušný orgán Nového zriaďovateľa  uznesením č. ............... zo 
............ zasadnutia Zastupiteľstva mesta Giraltovce konaného dňa ................ 2019 
v Giraltovciach v súlade s § 20 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

5. Zriaďovateľom Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce bude mesto Giraltovce. 
Predpokladom vzniku Spojenej školy v Giraltovciach je vyradenie Gymnázia, Dukelská 30, 
Giraltovce a Základnej školy, Budovateľská  164/4, Giraltovce a ich súčastí zo Siete.  

6. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že Rada Školy vyjadrila súhlasné stanovisko so zmenou 
zriaďovateľa Školy z Pôvodného zriaďovateľa na Nového zriaďovateľa. 

7. S poukazom na vyššie uvedené sa účastníci dohody dohodli na uzatvorení tejto Dohody. 
 

II. Predmet dohody 
 

1. Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností účastníkov dohody vo 
vzťahu k zmene zriaďovateľskej pôsobnosti k Škole z Pôvodného zriaďovateľa na Nového 
zriaďovateľa od 01. 09. 2019. 
 

III. Školský vzdelávací program, forma štúdia, vyučovací jazyk 
 

1. Nový zriaďovateľ sa týmto zaväzuje, že po zmene zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečí  
zachovanie existujúceho školského vzdelávacieho programu a vyučovacieho jazyka ako aj 
zachovanie rovnakých podmienok pre žiakov, ktorí na škole ku dňu podpisu tejto dohody 
študujú, vrátane žiakov, ktorí budú prijatí na štúdium v školskom roku 2019/2020. 

2. Nový zriaďovateľ sa výslovne zaväzuje, že vo vzťahu k plneniu záväzku podľa 
predchádzajúceho bodu voči žiakom, ktorí ku dňu podpisu tejto zmluvy na Škole plnia 
povinnú školskú dochádzku, alebo budú prijatí na štúdium, zabezpečí ústavné právo na 
vzdelanie podľa čl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy SR, a to najmä nie však výlučne tým, že im 
zabezpečí všetky podmienky potrebné k tomu, aby mohli na Škole po zmene zriaďovateľskej 
pôsobnosti pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky a povinnú školskú dochádzku 
ukončiť, a to v súlade s § 21 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Nový zriaďovateľ týmto vyhlasuje, že zmenou zriaďovateľa nebudú dotknuté 
pracovnoprávne vzťahy pedagogických a nepedagogických zamestnancov Školy. 

4. Nový zriaďovateľ týmto vyhlasuje, že zachová platové nároky zamestnancov minimálne vo 
výške aktuálnej ku dňu prechodu pracovnoprávnych vzťahov. 

5. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že po zmene zriaďovateľa Školy bude Škola Novým 
zriaďovateľom vyradená zo Siete a následne zrušená ako podmienka pre vznik spojenej 
školy s organizačnými zložkami gymnázium a základná škola v zmysle § 20 ods. (2) zákona 
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

6. V prípade, že Pôvodný zriaďovateľ vystupuje, alebo má vystupovať v konaniach na strane 
Školy alebo jej súčastí z titulu jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, je bezodkladne po 
nadobudnutí účinnosti tejto dohody povinný urobiť všetky právne úkony potrebné na to, aby 
do týchto konaní namiesto Pôvodného zriaďovateľa vstúpil Nový zriaďovateľ, pričom tento 



sa zaväzuje poskytnúť mu pri realizácii týchto potrebných úkonov všetku potrebnú 
súčinnosť. 

7. Nedodržanie záväzkov Nového zriaďovateľa obsiahnutých v tejto dohode bude dôvodom na 
skončenie nájmu podľa nájomnej zmluvy uzavretej, v súlade s § 663 a nasledujúcimi 
Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v platnom znení a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení, medzi účastníkmi dohody. 
 

IV. Zmluvné vzťahy, hnuteľné veci, nehnuteľnosti 

1. Právne vzťahy k hnuteľným a nehnuteľným veciam potrebných pre činnosť Školy sú 
predmetom osobitnej zmluvy o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej 
účastníkmi dohody v súvislosti so zmenou zriaďovateľa Školy. 

2. Účastníci dohody berú na vedomie, že ku dňu podpisu tejto dohody Škola nemá nijaké 
záväzky ani pohľadávky voči tretím osobám a nie je stranou nijakých konaní pred súdom. 

3. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že Pôvodný zriaďovateľ zabezpečí vysporiadanie 
všetkých záväzkov Školy vzniknutých po podpise tejto dohody ku dňu zmeny zriaďovateľa 
školy.  

4. Nový zriaďovateľ berie na vedomie, že Škola je organizáciou s vlastnou právnou 
subjektivitou a v zmluvných vzťahoch vystupovala aj vo svojom mene. S poukazom na 
uvedený právny stav Pôvodný zriaďovateľ  zabezpečí riadne ukončenie iba tých  zmluvných 
vzťahov, v ktorých je oprávnený konať.  

5. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v prípade, ak budú voči Škole a/alebo Novému 
zriaďovateľovi zo strany tretích osôb uplatnené akékoľvek nároky, ktoré vznikli pred 
zmenou zriaďovateľa, sa Pôvodný zriaďovateľ zaväzuje, že nahradí Novému zriaďovateľovi 
škodu, ktorá vznikne Novému zriaďovateľovi a/alebo škole v dôsledku úhrady záväzkov 
Školy, ktoré vznikli pred zmenou zriaďovateľa.  
 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia.  

2. Zmena zriaďovateľskej pôsobnosti k Škole a následný vznik spojenej školy nadobudne 
účinky na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o zmene v Sieti. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že Nový 
zriaďovateľ podá bezodkladne po účinnosti tejto dohody na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, sekciu regionálneho školstva žiadosť o vyradenie Školy k 31. 08. 
2019 zo Siete a následné zaradenie Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce 
s organizačnými zložkami Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce a Základná škola, 
Budovateľská 164/4, Giraltovce do Siete od 01. 09. 2019. Nový zriaďovateľ týmto 
výslovne súhlasí s vykonaním zmeny v Sieti podľa prvej vety tohto bodu. 

3. Po vykonaní zmeny v Sieti Nový zriaďovateľ zabezpečí k 01.09.2019 zosúladenie znenia 
zriaďovacej listiny Školy s aktuálnym stavom. 

4. Účastníci dohody si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých potrebných právnych 
úkonoch vo vzťahu k riaditeľovi Školy ako orgánu štátnej správy v školstve v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

5. Účastníci dohody si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých potrebných právnych 
úkonoch vo vzťahu k Rade Školy ako orgánu školskej samosprávy v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 



6. Právne vzťahy touto Dohodou  neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami špeciálnej právnej úpravy na úseku školstva, 
špeciálnej právnej úpravy na úseku nakladania s majetkom samosprávneho kraja 
a ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

7. Táto Dohoda  je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží Pôvodný zriaďovateľ, 2 
Nový zriaďovateľ a 1 použije Pôvodný zriaďovateľ k žiadosti o zmenu zriaďovateľskej 
pôsobnosti Školy v Sieti. 

8. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba formou 
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

9. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom 
súhlasia a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle Dohodu uzavrieť pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Prešove dňa   .........................      V Prešove dňa..................... 
 
 
 
 
...................................................... .............................................. 
   Prešovský samosprávny kraj                      Mesto Giraltovce 
   PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                        Mgr. Ján Rubis 
       predseda                     primátor 
 

 

 

 

 

Táto dohoda bola zverejnená dňa:    ............................ 

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa:  ...........................



 


