
 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 23.6.2016 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
Schválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu – Spoločného 
školského úradu v  Rožňave, medzi mestom Rožňava a obcou 
Krásnohorské Podhradie  
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 
 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
A/  s c h v a ľ u j e     
 
zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu – 
Spoločného školského úradu v Rožňave, 
Šafárikova 29, 048 12 Rožňava,  medzi mestom 
Rožňava a obcou Krásnohorské Podhradie   
 
 
B/  n e s c h v a ľ u j e    
 
 
 
 
 
u k l a d á 
 
zabezpečiť podpis zmluvnými stranami   
 
T: do 15 dní od schválenia 
Z: prednostka MsÚ 
 
 

 
Prerokované : 
v Komisii vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu 
dňa: 7.6.2016  
v Komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku 
dňa: 9.6.2016   
v Obecnej školskej rade 
dňa: 15.6.2016 
 
 
 
Vypracoval : 
Ing. Ivan Nemčok 
 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Návrh zmluvy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

k materiálu:   
Schválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu – 
Spoločného školského úradu v  Rožňave, medzi mestom Rožňava 
a obcou Krásnohorské Podhradie  
 
       
Legislatívne východiská: § 20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

- 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Zvýšenie príspevku štátu na činnosť Spoločného školského 
úradu o 152,- € 
304 žiakov x 0,5 €/žiaka/rok = 152,- € 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je, v súlade s platnými právnymi 
predpismi SR 
 

 
 

        V roku 2007 bolo uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 262/2007 
schválené zriadenie Spoločného školského úradu so sídlom v Rožňave pre Mesto Rožňava 
a Obec Jablonov nad Turňou (SŠÚ). Následne v roku 2009 do SŠÚ pristúpila obec Hrhov.  

         Odborní pracovníci SŠÚ v Rožňave, už od roku 2006 koordinujú metodickú činnosť 
väčšiny základných škôl okresu Rožňava. Rovnako na požiadanie poskytujú starostom 
okolitých obcí poradenskú činnosť v oblasti školskej legislatívy.  

         Zaradenie obce Krásnohorské Podhradie do SŠÚ v Rožňave, mesto Rožňava 
finančne nezaťaží viac ako doposiaľ, nakoľko štát poskytuje finančné prostriedky na mzdy 
odborných zamestnancov a odvody do poistných fondov. Prostriedky ktoré dostáva od 
štátu  na činnosť  školského úradu sú závislé od počtu žiakov z obcí, ktoré patria pod 
školský úrad. To znamená zvýšením počtu žiakov, od štátu dostane mesto aj viac 
finančných prostriedkov na činnosť SŠÚ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komisia: Termín 
zasadnutia: 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: -  
Ochrany verejného poriadku: -  
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

-  

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

7.6.2016 Uznesenie č. 04/06/2016 – komisia školstva 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
v Rožňave schváliť zmluvu o zriadení 
spoločného obecného úradu – Spoločného 
školského úradu v Rožňave, Šafárikova 29, 
048 01 Rožňava, medzi mestom Rožňava 
a obcou Krásnohorské Podhradie 

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

-  

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

9.6.2016 Finančná komisia po prerokovaní 
predloženého materiálu odporúča MZ 
schváliť zmluvu o zriadení spoločného 
obecného úradu – Spoločného školského 
úradu medzi mestom Rožňava a obcou 
Krásnohorské Podhradie   

Obecná školská rada 
v Rožňave 

15.6.2016 Uznesenie č.  01/06/2016 – Obecná školská 
rada v Rožňave odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Rožňave, schváliť zmluvu 
o zriadení spoločného obecného úradu – 
Spoločného školského úradu v Rožňave, 
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, medzi 
mestom Rožňava a obcou Krásnohorské 
Podhradie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zmluva 
 o zriadení spoločného obecného úradu 

 
 

 
Účastníci zmluvy: 
 
1.  Mesto Rožňava 
 Sídlo:   Šafárikova 29, 048 01 Rožňava 
 Štatutárny zástupca: Pavol Burdiga – primátor mesta 
 IČO:   00328758 
 DIČ:   2020937116 
    (ďalej len „mesto Rožňava“) 
 
2. Obec Krásnohorské Podhradie 
 Sídlo:   Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie  
 Štatutárny zástupca: Peter Bollo – starosta obce   
 IČO:   00328421 
 DIČ:   2020961415 
    (ďalej len „obec Krásnohorské Podhradie“)   
 
 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je v zmysle §20a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, zriadenie spoločného obecného úradu – Spoločného školského 
úradu (ďalej len „SŠÚ“) v Rožňave, ktorý bude podľa §7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov odborne zabezpečovať úlohy a činnosti v oblasti školstva, mládeže 
a telesnej kultúry. 
 

Čl. II 
Sídlo 

 
Sídlom SŠÚ v Rožňave je mesto Rožňava – Mestský úrad v Rožňave, Šafárikova 29, 048 12 
Rožňava. 
 

Čl. III 
Doba trvania zmluvy 

 
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
Čl. IV 

Práva a povinnosti účastníkov zmluvy 
 

1. Každý účastník zmluvy má právo na: 



a) informácie týkajúce sa činnosti SŠÚ v Rožňave, 
b) kontrolu činnosti SŠÚ v Rožňave, 
c) spolurozhodovanie vo veciach činnosti SŠÚ v Rožňave pomerným spôsobom, 

určeným podľa počtu žiakov základných škôl jednotlivých účastníkov zmluvy. 
2. Každý účastník zmluvy je povinný: 

a) aktualizovať k 15.9. príslušného roka počet žiakov základných škôl, 
b) zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by narušilo činnosť SŠÚ v Rožňave. 

3. Mesto Rožňava je povinné postupovať pri plnení povinností plynúcich z predmetu 
zmluvy v súlade s platnou legislatívou pre danú oblasť a s náležitou odbornou 
starostlivosťou. 

4. Účastníci zmluvy sú povinní konať tak, aby nedochádzalo k prieťahom v konaní.  
 
 

Čl. V 
Financovanie a organizácia  

 
1. Činnosť SŠÚ v  Rožňave, je zabezpečovaná dvomi odborne spôsobilými 

zamestnancami, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené zákonom č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Zamestnanci SŠÚ v Rožňave sú zamestnancami mesta Rožňava, ktorí v rámci svojich 
pracovných náplní vykonávajú činnosť podľa predmetu tejto zmluvy v súlade s §6 
ods. 5) a ods. 8 písm. a), c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 
predpisov.   

3. SŠÚ v Rožňave je začlenený do organizačnej štruktúry Mestského úradu v Rožňave 
a je súčasťou Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu.  

4. Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy poskytuje štát finančné 
prostriedky prostredníctvom Okresného úradu Košice. 

5. Obec Krásnohorské Podhradie nebude na činnosť SŠÚ v Rožňave poskytovať vlastné 
finančné prostriedky.  

 
Čl. VI 

Majetok  
 
Majetok získaný na základe tejto zmluvy sa stáva spoluvlastníctvom účastníkov zmluvy. 
Podiel na majetku získanom spoločnou činnosťou zodpovedá pomeru počtu žiakov 
základných škôl jednotlivých účastníkov zmluvy k 15.9.príslušného roka. 
 

Čl. VII 
Štatutárny orgán 

 
Štatutárnym orgánom v  majetkoprávnych veciach týkajúcich sa SŠÚ v Rožňave 
a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov tohto úradu, je primátor mesta 
Rožňava. 
 
 
 
 



Čl. VIII 
Zánik zmluvy 

 
1. Zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán 
b) výpoveďou 
c) odstúpením od zmluvy 

2. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Výpoveď môže dať 
ktorákoľvek zmluvná strana s uvedením dôvodov alebo bez uvedenia dôvodov a 
zmluva zaniká uplynutím trojmesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

3. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana, 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. 

4. V prípade zániku zmluvy sú zmluvné strany povinné urobiť vzájomné finančné 
vysporiadanie.  

 
 

Čl. IX 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov 

obecného (mestského) zastupiteľstva každej obce (mesta), ktorá je účastníkom 
zmluvy. 

2. Za záväzky voči tretím osobám účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne podielom 
podľa počtu žiakov základných škôl k 15.9.príslušného roka. 

3. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť očíslované a musia mať písomnú formu. 
4. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch z ktorých po jednom dostanú účastníci 

zmluvy a jeden exemplár dostane Okresný úrad Košice – Odbor školstva. 
5. Zmluva bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Rožňave na jeho zasadnutí dňa 

................................ uznesením číslo ............./2016.  
6. Zmluva bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Krásnohorskom Podhradí na jeho 

zasadnutí dňa .......................  uznesením číslo ................./2016. 
7. Zmluva  nadobúda  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni   jej  zverejnenia na 

webovom sídle mesta Rožňava v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

 
 
V Rožňave dňa .................................             V Krásnohorskom Podhradí dňa ......................... 
 
 
 
 
 
 
...........................................    ............................................. 
         Pavol Burdiga      Peter Bollo    
        primátor mesta               starosta obce 


