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Dodatok č. 1
(ďalej len „Dodatok“) 

k Zmluve NP_SOŠ_PSK_959/2020/DPR
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

v rámci národného projektu
„Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom 

samosprávnom kraji”
(ďalej aj „Zmluva“) uzatvorenej na základe § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
uzatvorený medzi:

Realizátor a Zriaďovateľ Strednej školy:

Prešovský samosprávny kraj
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK21 8180 0000 0070 0037 5437
Štatutárny zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

(ďalej len „Realizátor“ alebo „Zriaďovateľ“)

Stredná škola:

Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Sídlo: Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
Dotknutá organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova

506, Medzilaborce
IČO: 54018404
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK92 8180 0000 0070 0066 3316

SK95 8180 0000 0070 0066 3359
Štatutárny zástupca: Mgr. Jarmila Savčaková, poverená vedením školy

(ďalej aj „SŠ“)

(ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli, rešpektujúc všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky ako 
aj právne predpisy Európskej únie, na nasledovnom znení Dodatku:
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Čl. 1 
Úvodné ustanovenia

(1) Dňa 08.10.2020 bola medzi Realizátorom a SOŠ polytechnická Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce uzavretá Zmluva NP_SOŠ_PSK_959/2020/DPR o vzájomnej 
spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Zlepšenie 
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji.

(2) Na základe rozhodnutia Realizátora ako Zriaďovateľa Strednej školy, ktoré tvorí Prílohu č. 2 
tohto Dodatku, bola s účinnosťou od 01.09.2021 zriadená Spojená škola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a 
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce.

Čl. 2
Predmet Dodatku

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím tohto Dodatku dochádza k zmene ustanovení 
Zmluvy, uvedených v záhlaví Zmluvy, konkrétne v časti identifikačných údajov Stredná 
škola a to takým spôsobom, že všetky údaje o strednej škole uvedené v Zmluve sa v plnom 
rozsahu nahrádzajú údajmi uvedenými v záhlaví tohto Dodatku v časti Stredná škola.

(2) V prípade, ak sa v príslušných ustanoveniach Zmluvy alebo v prílohe č. 1 k Zmluve 
používa niektorý z týchto údajov o Strednej škole, a to v akomkoľvek gramatickom 
tvare, rozumejú sa tým údaje o Strednej škole tak, ako sú uvedené v záhlaví tohto 
Dodatku v časti Stredná škola, a to v príslušnom tvare.

(3) K faktickej zmene dochádza počínajúc dňom 01.09.2021.
(4) Prílohami tohto Dodatku, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, je nové 

Prehlásenie o účte Strednej školy s novým číslom účtu v tvare uvedenom záhlaví 
tohto Dodatku v časti číslo účtu IBAN. Toto prehlásenie o účte Strednej školy v 
plnom rozsahu nahrádza pôvodné Prehlásenie ako Prílohu č.1 Zmluvy.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

(1) Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté,. ostávajú nezmenené.
(3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle PSK.
(4) Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpísaní tohto Dodatku 

oprávnenými zástupcami Zmluvných strán obdrží Stredná škola jeden (1) rovnopis 
a Realizátor a Zriaďovateľ strednej školy tri (3) rovnopisy.
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(5) Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, 
porozumeli jeho zneniu a nemajú voči jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi.

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
predseda PSK

VPrešove, dňa 05.10.2021

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Mgr. Jarmila Savčaková, v. r. 
poverená vedením školy

V Medzilaborciach, dňa 24.09.2021

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú prílohy:
- Príloha č.1 Prehlásenie o účtoch Strednej školy
- Príloha č. 2 Rozhodnutie o zriadení Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Tento dodatok bol zverejnený dňa:
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa:

08.10.2021
09.10.2021
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Príloha č. 1

Prehlásenie o účtoch Strednej školy

Svojím podpisom potvrdzujem, že bankový účet s uvedeným číslom je účtom Strednej školy - 
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce, na ktorý budú prevádzané finančné 
prostriedky z bankového účtu PSK za účelom plnenia podmienok Zmluvy:

Názov SŠ Spojená škola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
Mgr. Jarmila Savčaková

Názov banky, kód banky Štátna pokladnica, 8180

Číslo účtu v tvare IBAN SK92 8180 0000 0070 0066 3316

ďalej potvrdzujem, že úhrady v súvislosti s implementáciou Projektu za účelom podmienok 
Zmluvy budú realizované aj z bankových účtov s týmito uvedenými číslami:

Názov banky, kód banky Štátna pokladnica, 8180

Číslo účtu v tvare IBAN SK95 8180 0000 0070 0066 3359

V Medzilaborciach, dňa: 24.09.2021

v. r.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Číslo: 06835/2021/OE-l Prešov 18. 08.2021

ROZHODNUTIE

o zriadení 
Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2 v Prešove, IČO: 37870475, zastúpený 
predsedom PaedDr. Milanom Majerským, PhD., podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9, § 19 a § 
20 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, § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky číslo: 2021/10981:5-A2200 zo dňa 18. 03. 2021, ktorým sa zaraďuje do 
siete škôl a školských zariadení SR Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná 
škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Všeobecne 
záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 87/2021, ktorým sa zriaďuje 
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce zo dňa 21. júna 2021

zriaďuje
1. septembrom 2021

SPOJENÚ ŠKOLU, DUCHNOVIČOVA 506, MEDZILABORCE
a vydáva túto zriaďovaciu listinu.

Názov organizácie: Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Organizačné zložky: Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce

Sídlo organizácie: Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce
Právna forma: rozpočtová organizácia
Identifikačné číslo: 54018404

Článok I.
Vymedzenie základných verejnoprospešných činností, pre ktoré sa škola zriaďuje 

a predmet činnosti školy

Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami 
Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická 
Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce (ďalej iba „škola“) je vnútorne 
diferencovaná stredná škola, ktorej účelom je poskytovanie všeobecného vzdelania



a prípravy, odborného vzdelania a prípravy na odborné činnosti a výkon povolania vo 
vzdelávacích programoch príslušných učebných a študijných odboroch vzdelávania v 
slovenskom jazyku a príprava na štúdium na vysokých školách. Poskytuje stredné vzdelanie, 
úplné stredné vzdelanie, postsekundárne vzdelania alebo vyššie odborné vzdelanie.

Zabezpečuje rekvalifikácie občanov na profesie podľa učebných a študijných odborov 
zaradených v sieti škôl podľa požiadaviek úradu práce, fyzických a právnických osôb. 
Zabezpečuje obchodnú činnosť a výrobnú činnosť a prevádzkovanie pracovísk odborného 
výcviku podľa učebných a študijných odborov zaradených v sieti škôl vo vlastných alebo 
prenajatých priestoroch.

V zmysle § 22 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení a § 151 ods. (1) zákona 
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 
predpisov na základe živnostenského oprávnenia škola vykonáva podnikateľskú činnosť nad 
rámec vymedzeného poslania a predmetu hlavnej činnosti v rozsahu činností:

Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností,
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 
spojených s prenájmom,

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 
iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod),

- Kaderníctvo,
Organizovanie kurzov, školení a seminárov.

Vykonáva ďalšie činnosti upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok II.
Forma hospodárenia

Škola je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená 
na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa svojho rozpočtu s 
prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ. Vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na 
svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

Zriaďovateľ školy je Prešovský samosprávny kraj (ďalej iba „zriaďovateľ“), ktorý 
garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Škola môže konať nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom 
zriaďovateľa. Organizácia je povinná zabezpečiť zápis majetku, ktorý spravuje podľa 
osobitého predpisu. S majetkom, ktorý jej bol zverený nakladá v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom zriaďovateľa.

Článok III.
Štatutárny orgán

Štatutárnym orgánom je riaditeľ školy, ktorého na základe výberového konania 
vymenúva na dobu funkčného obdobia predseda Prešovského samosprávneho kraja. Riaditeľa 
odvoláva predseda Prešovského samosprávneho kraja na základe zákonom stanovených 
podmienok.

Článok IV.
Vecné a finančné vymedzenie majetku

Škole sa dňom 01. 09. 2021 zveruje do správy majetok zriaďovateľa na plnenie vymedzeného 
poslania a predmetu činnosti, ktorý bol tiež v správe Gymnázia, Duchnovičova 13, 
Medzilaborce a Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506,



Medzilaborce do 31. 08. 2021. Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej 
evidencii.

Článok V.
Doba, na ktorú sa organizácia zriaďuje

Škola sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 
87/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná 
škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce zo dňa 21. júna 
2021 v súlade s § 20 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 a v zmysle § 21 ods. 
(13) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nástupníckou organizáciou 
Gymnázia, Duchnovičova 13, Medzilaborce a Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho 
Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce je dňom 01. 09. 2021 Spojená škola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce.

V zmysle § 20 ods. (7) 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 práva a 
povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosti v Gymnáziu, 
Duchnovičova 13, Medzilaborce a v Strednej odbornej škole polytechnickej Andyho 
Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce a iné právne vzťahy právneho predchodcu 
prechádzajú dňom 01. 09. 2021 na Spojenú školu, Duchnovičova 506, Medzilaborce.

Dňom účinnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť Zriaďovacia listina Strednej 
odbornej škole polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce, č. 
5364/2004/OSTK - 001 a Zriaďovacia listina Gymnázia, Duchnovičova 506, Medzilaborce, 
č. OŠaTK - 2002/2-8 vrátane všetkých dodatkov vydaných zriaďovateľom.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 01. septembra 2021.

PaedDr./XÍilan Maurský, PhD. , v. r. 
predseda
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