
Zmluva o zriadení školského úradu - spoločného obecného úradu podľa § 
20a ods. 3 zák. č. 612/2002 Zb. uzatvorená medzi účastníkmi 

 
 
1. Mesto Krásno nad Kysucou, IČO:00314072 
2. Obec Zborov nad Bystricou, IČO:00314366 
3. Obec Oščadnica, IČO: 00314170 
4. Obec Stará Bystrica, ICO:00314307 
5. Obec Nová Bystrica, IČO:00314205 
6. Obec Radôstka, IČO:00314226 
7. Obec Klubina, ÍČO:00314056 
 
V záujme efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach odborných 
činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry podľa § 20a ods. 2 a 3 zákona SNR č. 612/2002 
Zb o obecnom zriadení sa účastníci tejto zmluvy dohodli takto: 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
1./ Účastníci zmluvy zriaďujú školský úrad - spoločný obecný úrad so sídlom v obci Krásno nad 
Kysucou s účinnosťou od 1. septembra 2005. 
2./ Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov v spoločnom školskom úrade a 
majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa spoločného školského úradu je primátor/ka mesta Krásno 
nad Kysucou. 
3./ Činnosť spoločného školského úradu riadi primátor/ka mesta Krásno nad Kysucou s tým, že 
činnosť zamestnancov školského úradu riadia v jednotlivých obciach starostovia príslušných obcí. Títo 
štatutári zároveň podpisujú všetky písomnosti vzťahujúce sa k obci, v ktorej sú štatutárom. 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

 
1./ Účastníci zmluvy zriaďujú školský úrad- spoločný obecný úrad na zabezpečovanie výkonu 
prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 596/2003 Zb. § 6 ods. 5 a ods. 8 písm. a),c),d) 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 
pôsobnosti účastníkov zmluvy. 
2./ Tento školský úrad - spoločný obecný úrad je zriadený na dobu neurčitú na základe princípu 
dobrovoľnosti a výhodnosti pre zúčastnené strany. 
3./ Túto zmluvu o zriadení školského úradu - spoločného obecného úradu môže ktorýkoľvek účastník 
kedykoľvek vypovedať. Písomnou formou to oznámi zúčastneným stranám minimálne 30 dní vopred 
k termínu 30.06. v danom kalendárnom roku.  
4./ Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na uskutočnenie konkrétnej úlohy 
alebo činnosti účastníci tejto zmluvy zodpovedajú samostatne, každý za seba. 
 
 
 
 
 



Čl.3 
Financovanie organizácie 

 
1./ Počet odborných zamestnancov školského úradu - spoločného obecného úradu: 2 
2./ Financovanie školského úradu - spoločného obecného úradu: 
 
a/ Definovanie úloh 
Školský úrad pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom sú účastníci zmluvy, vykonáva v 
rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve nasledovné činnosti: 
- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ 
základnej školy, 
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v 
oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej právomoci štátnej školskej 
inšpekcie, 
- vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných 
pokynov na príslušný školský rok, 
- poskytovanie odbornej poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam. 
 
b/ Náklady školského úradu - spoločného obecného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu 
štátnej správy v školstve podľa § 6 ods. 6 zákona č. 596/2003 Zb. budú hradené z finančných 
prostriedkov, ktoré štát poskytne školskému úradu: 
- mzda odborných zamestnancov - 18 500,-Sk na jedno pracovné miesto mesačne, 
- odvody do poistných fondov 
- finančné prostriedky na činnosť - násobok počtu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti účastníkov 
zmluvy a sumy 15 slovenských korún 
 
c/ Ďalšie náklady spojené s činnosťou školského úradu budú po odsúhlasení všetkými účastníkmi tejto 
zmluvy hradené z prostriedkov v závislosti od počtu žiakov ZŠ a počtu škôl a školských zariadení 
jednotlivých účastníkov zmluvy. 
 
3./ Organizácia školského úradu - spoločného obecného úradu: 
 
1.obvod - Krásno nad Kysucou, Ing. Daniela Plánková, primátorka mesta 
odborný zamestnanec školského úradu na čiastočný úväzok 
 
2. obvod - Stará Bystrica, Mgr. Ján Podmanický, starosta obce 
odborný zamestnanec školského úradu na čiastočný úväzok 
 
3. obvod - Oščadnica, RNDr. Miloslav Šulgan, CSc. starosta obce 
Zborov nad Bystricou, Ing. Jozef Cicka, starosta obce odborný zamestnanec školského úradu na plný 
úväzok 
 
Činnosť školského úradu sa riadi Smernicou MŠ SR č. 7/2004 z 9. septembra 2004, ktorou sa určuje 
vzorová náplň činnosti obcí ako školských úradov zabezpečujúcich prenesený výkon štátnej správy na 
úseku školstva na orgány územnej samosprávy. 


