
Číslo z Centrálneho registra zmlúv Úradu PSK: 751/2021/OE

DOHODA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ

V SÚVISLOSTI S VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍM PROCESOM

MEDZI PREŠOVSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

A KOŠICKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

uzatvorená podľa 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

Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda

(ďalej len „PSK“)

a

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika

IČO: 35541016

DIČ: 2021624924

Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda

(ďalej len „KSK“)

spolu aj ako „účastníci dohody“

I. Preambula

1. PSK je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej, Rudňany 65 a Strednej

odbornej školy služieb, Bystrany 46 ako organizačných  zložiek Spojenej školy,

Bijacovce 1, Slovenská republika, IČO: 50481495 (ďalej len „SOŠT, Rudňany  a SOŠS,

Bystrany“) 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“) pre

spojené školy v Prešovskom kraji  v postavení zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm.

b) 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. Zastupiteľstvo Prešovského

samosprávneho kraja uznesením č. 482/2020 zo dňa 22. 06. 2020 schválilo vyradenie

Spojenej školy, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka,

Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola

technická, Rudňany 65 zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021.



2. KSK je zriaďovateľom Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská

cesta 4, Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 17078491 (ďalej len „SOŠTaS,

SNV“ ), ktorej súčasťou školy je Elokované pracovisko, Rudňany 5, zaradenej do Siete

vedenej Ministerstvom pre  školy v Košickom kraji  v postavení zriaďovateľa podľa §

19 ods. (2) písm. b) 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 PSK ako na to príslušný orgán PSK Uznesením č. 709/2021 z 27.

zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa 03. mája

2021 v Prešove v súlade so zákonom 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 prechod práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím

procesom realizovaným SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany z PSK na KSK od 01. 09.

2021 podľa tejto Dohody, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody.

4. Zastupiteľstvo KSK ako na to príslušný orgán KSK Uznesením č. 532/2021 z 24.

zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 23. apríla

2021 v Košiciach v súlade so zákonom 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 návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Bystrany 46 ako súčasť

SOŠTaS, SNV k 01. 09. 2021 podľa tejto Dohody, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto Dohody.

5. Zastupiteľstvo KSK ako na to príslušný orgán KSK Uznesením č. 532/2021 z 24.

zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 23. apríla

2021 v Košiciach v súlade so zákonom 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 prechod práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím

procesom realizovaným SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany z PSK na KSK k 01. 09.

2021 podľa tejto Dohody, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto Dohody.

6. 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 prechodu práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom

realizovaným Spojenou školou, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami  SOŠT, Rudňany

a SOŠS, Bystrany z PSK na SOŠTaS, SNV v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK dňom 01.

09. 2021.

III. Školský vzdelávací program, forma štúdia, vyučovací jazyk

1. KSK sa týmto zaväzuje, že po prechode práv a povinností zabezpečí  zachovanie

existujúceho školského vzdelávacieho programu a vyučovacieho jazyka, ako aj

zachovanie rovnakých podmienok pre žiakov, ktorí na SOŠT Rudňany a SOŠS

Bystrany ku dňu podpisu tejto dohody študujú, vrátane žiakov, ktorí budú prijatí na

štúdium v školskom roku 2021/2022.



2. Elokované pracovisko, Rudňany 5 ako súčasť SOŠTaS, SNV zabezpečí výchovno-

vzdelávací proces pre všetkých žiakov zo SOŠT, Rudňany ako organizačnej zložky

zrušenej Spojenej školy, Bijacovce 1.

3. Zriadené Elokované pracovisko, Bystrany 46 ako súčasť SOŠTaS, SNV zabezpečí

výchovno-vzdelávací proces pre všetkých žiakov zo SOŠS, Bystrany ako organizačnej

zložky zrušenej Spojenej školy, Bijacovce 1.

4. KSK sa výslovne zaväzuje, že vo vzťahu k plneniu záväzku podľa predchádzajúceho

bodu voči žiakom, ktorí ku dňu podpisu tejto zmluvy na SOŠT, Rudňany a SOŠS,

Bystrany 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 po

prechode práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom pokračovať

v plnení povinnej školskej dochádzky a povinnú školskú dochádzku ukončiť na

elokovaných pracoviskách SOŠTaS, SNV, 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.

IV. Zmluvné vzťahy, Hnuteľné veci

1. Právne vzťahy k hnuteľným veciam potrebných pre výchovno-vzdelávací proces na

SOŠTaS, SNV a jej elokovaných pracoviskách sú predmetom osobitnej nájomnej alebo

kúpnej zmluvy uzatvorenej účastníkmi dohody.

2. PSK záväzne prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto dohody SOŠT, Rudňany a SOŠS,

Bystrany nemajú nijaké záväzky ani pohľadávky voči tretím osobám a nie  sú stranou

nijakých konaní pred súdom, prípadne iným orgánom štátnej či verejnej správy.

3. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že ku dňu 01. 09. 2021 PSK zabezpečí

vysporiadanie všetkých záväzkov SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany súvisiacich so

zrušením Spojenej školy, Bijacovce 1.

4. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že v prípade, ak budú voči SOŠT, Rudňany a SOŠS,

Bystrany a/alebo KSK zo strany tretích osôb uplatnené oprávnené nároky, ktoré vznikli

pred dňom 01. 09. 2021 z činnosti SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany, prípadne ak sa

prehlásenie PSK v bode 2 tohto článku zmluvy ukáže ako nepravdivé, všetky tieto

nároky a s nimi súvisiace náklady (napr. trovy právneho zastúpenia, úroky a iné), budú

PSK refundované v prospech KSK. Podkladom pre refundáciu je doklad preukazujúci

úhradu nárokov, prípadne s ním súvisiacich nákladov KSK v prospech tretej strany.

V. Záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránkach účastníkov dohody.

Rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti dohody je jej prvé zverejnenie. Prechod práv

a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom z SOŠT, Rudňany a SOŠS,

Bystrany na SOŠTaS, SNV a jej elokované pracovisko Rudňany 5 a zriadené elokované

pracovisko Bystrany 46  nadobudne účinky až na základe právoplatných



a vykonateľných rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmene

v Sieti a po zrušení Spojenej školy, Bijacovce 1, Bijacovce a zriadení Elokovaného

pracoviska, Bystrany 46 ako súčasť SOŠTaS, SNV.

2. Po vykonaní zmeny v Sieti KSK zabezpečí k 01.09.2021 zosúladenie znenia

Zriaďovacej listiny SOŠTaS, SNV s aktuálnym stavom.

3. Po vykonaní zmeny v Sieti PSK zabezpečí k 01.09.2021 zosúladenie znenia

Zriaďovacej listiny Spojenej školy, Bijacovce 1, Bijacovce s aktuálnym stavom.

4. Právne vzťahy touto Dohodou  neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými na

území Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami  špeciálnej právnej úpravy na

úseku školstva a špeciálnej právnej úpravy na úseku nakladania s majetkom

samosprávnych krajov.

5. Táto Dohoda  je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží  PSK, 2 KSK a 1

použije PSK k žiadosti o vyradenie Spojenej školy, Bijacovce 1, Bijacovce zo Siete.

6. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba

formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

7. 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 04.05.2021          V Košiciach dňa 04.05.2021

Prešovský samosprávny kraj              Košický samosprávny kraj

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.                   Ing. Rastislav Trnka, v. r.

predseda          predseda

Táto dohoda bola zverejnená dňa:    05.05.2021

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa:           06.05.2021


