DOHODA O ZRIAĎOVATEĽOVI
SPOJENEJ ŠKOLY SO SÍDLOM BRATISLAVSKÁ 44, MALINOVO
medzi:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
so sídlom Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 063 606
zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda
(ďalej len „BSK“)

a

Obec Malinovo
so sídlom L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo, Slovenská republika
IČO:00304921
zastúpená: Eugen Janík, starosta
(ďalej len „Obec Malinovo“)

I. Preambula
1. Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom Strednej odbornej školy záhradníckej

Gustáva Čejku, Bratislavská 44, 900 45 Malinovo, Slovenská republika, IČO: 31817483,
DIČ: 2021 687 173 (ďalej len „SOŠ záhradnícka“) zaradenej do siete škôl a školských
zariadení vedenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„Ministerstvo“) pod poradovým číslom 18 v časti Stredné odborné školy – Bratislavský kraj
(ďalej len „Sieť“), v postavení zriaďovateľa podľa § 19 ods. 2 písm. b) 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.
2. Obec Malinovo je zriaďovateľom Základnej školy, Školská 11, 900 45 Malinovo, Slovenská
republika, IČO: 00304921 (ďalej len „Základná škola“) zaradenej do siete škôl a školských
zariadení vedenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„Ministerstvo“) pod poradovým číslom 13 v časti Základné školy – Bratislavský kraj (ďalej
len „Sieť“), v postavení zriaďovateľa podľa § 19 ods. 2 písm. a) 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. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja Uznesením č. 97/2018 zo dňa 14. 12.
2018 a Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo Uznesením č. 296/26/2018 zo dňa 05. 11. 2018
ako príslušné orgány schválili zámer na vytvorenie Spojenej školy so sídlom Bratislavská
44, Malinovo od 1. septembra 2019.
4. Pôvodní zriaďovatelia sa zaväzujú vykonávať svoju zriaďovateľskú pôsobnosť v zmysle
bodu č. 1 a č. 2 tohto článku do 31. 08. 2019.
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5. Zmluvné strany deklarujú, že zmena v sieti škôl a školských zariadení vedenej

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ( ďalej len „Sieť“) – vytvorenie
Spojenej školy sa uskutočňuje s cieľom zachovania stredného odborného vzdelávania v obci
Malinovo, zlepšenia kapacitných a priestorových podmienok pre žiakov základnej školy
v obci Malinovo, ktorá bude poskytovať vzdelávanie ako plnoorganizovaná základná škola
a zlepšenia podmienok pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu
obidvoch zainteresovaných škôl.
6. Zriadenie Spojenej školy je podmienené vydaním rozhodnutia o zmene v sieti škôl
a školských zariadení SR Ministerstvom s termínom účinnosti od 01. 09. 2019.
7. S poukazom na vyššie uvedené, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Dohody
v zmysle § 20 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samosprávne
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II. Predmet dohody
Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných vzťahov, práv a povinností zmluvných strán
vo vzťahu k vytvoreniu Spojenej školy k 01. 09. 2019.

III. Podmienky prevádzky a činnosti Spojenej školy
1. Zriaďovateľom Spojenej školy je Bratislavský samosprávny kraj.
2. Spojenú školu tvoria dve organizačné zložky – Základná škola (so všetkými ročníkmi)

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku. Súčasťami školy sú Školský
internát, Školská jedáleň a Školský klub detí.
Sídlo Spojenej školy je Bratislavská 44, 900 45 Malinovo.
V Rade školy pri Spojenej škole sa zástupcovia zriaďovateľa navrhujú za obidve
organizačné zložky – 2 zástupcov navrhuje BSK, 2 zástupcov navrhuje Obec Malinovo.
Rada školy Spojenej školy má 11 členov v nasledovnom členení: 2 zástupcovia
pedagogických zamestnancov (1 za Základnú školu, 1 za SOŠ záhradnícku), 1 zástupca
ostatných zamestnancov (SOŠ záhradnícka), 3 zástupcovia rodičov (2 za Základnú školu, 1
za SOŠ záhradnícku), 1 zástupca žiakov (SOŠ záhradnícka), 4 zástupcovia zriaďovateľa
podľa bodu 4.
Spojenú školu riadi riaditeľ vymenovaný zriaďovateľom na základe výberového konania.
Riaditeľ ustanovuje zástupcov pre každú organizačnú zložku na základe súhlasu starostu
Obce Malinovo pre Základnú školu a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja pre
SOŠ záhradnícku.
Spojená škola využíva budovu Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku na
Bratislavskej 44, Malinovo, ktorá je vo vlastníctve BSK, budovu Základnej školy na
Školskej 11 a budovu elokovaného pracoviska Základnej školy na Višňovej ulici, ktoré sú
vlastníctve obce Malinovo. Vzťah medzi BSK a Obcou Malinovo vo veci užívania budov
vo vlastníctve obce bude upravený nájomnou zmluvou.
Spojená škola je rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočet BSK. Rozpočet Spojenej
školy na nasledujúce roky schvaľuje BSK po prerokovaní s Obcou Malinovo.
Náklady na rekonštrukciu priestorov Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku
pre potreby plnoorganizovanej Základnej školy znáša v rámci možností rozpočtu BSK.
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a vybavenie zrekonštruovaných priestorov Základnej školy zabezpečí
zriaďovateľ v rámci možností prideleného normatívneho rozpočtu. Na výdavkoch
prevyšujúcich pridelený normatív sa na základe osobitnej dohody budú podieľať spoločne
Obec Malinovo a BSK v rámci možností vlastných rozpočtov.
Prevádzkové náklady vrátane drobných opráv a údržby Spojenej školy bude škola pokrývať
z prevádzkového normatívu, náklady nad tento rámec znášajú vlastníci budov – Obec
Malinovo za budovy vo vlastníctve obce a Bratislavský samosprávny kraj za budovy vo
vlastníctve BSK.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že po vzniku Spojenej školy nebudú dotknuté
pracovnoprávne vzťahy pedagogických a nepedagogických zamestnancov Základnej školy
a Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku.
Právnym nástupcom obidvoch škôl uvedených v čl. I bod 1 a 2 sa stáva Spojená škola.
BSK ako zriaďovateľ Spojenej školy sa zaväzuje prijímať do Základnej školy prednostne
deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Malinovo, ak sa jeho zákonný zástupca nerozhodne inak
a ak to umožnia kapacitné možnosti Základnej školy.

10. Zariadenie

11.

12.

13.
14.

IV. Zmluvné vzťahy, nehnuteľnosti, hnuteľné veci
Zmluvné strany upravia vzájomné vzťahy v otázke nehnuteľného a hnuteľného majetku,
ktorý bude využívať Spojená škola v nájomnej zmluve.

V. Záverečné ustanovenia
1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
2. Vznik Spojenej školy nastane po vydaní právoplatného a vykonateľného rozhodnutia

3.

4.
5.
6.

Ministerstva o zmene v sieti škôl a školských zariadení a po jej zriadení všeobecne
záväzným nariadením BSK v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) 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. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že pôvodní zriaďovatelia podajú
bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Dohody, najneskôr však v termíne do 30. 03.
2019, na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť o vyradenie Základnej
školy (podáva Obec Malinovo) a o vyradenie Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva
Čejku (podáva BSK) k 31. 08. 2019. Bratislavský samosprávny kraj požiada súčasne
o zaradenie Spojenej školy s organizačnými zložkami Základná školy a SOŠ záhradnícka
a so súčasťami Školský internát, Školská jedáleň a Školský klub detí k termínu 01. 09. 2019.
Zmluvné strany si poskytnú potrebnú súčinnosť pri všetkých úkonoch súvisiacich
s navrhovanou zmenou v sieti v súlade s príslušnými ustanoveniami 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.
Po vykonaní zmeny v sieti a nadobudnutí jej účinnosti a po zriadení Spojenej školy BSK ako
zriaďovateľ zabezpečí vydanie Zriaďovacej listiny Spojenej školy.
Právne vzťahy touto Dohodou neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi
platnými na území Slovenskej republiky.
Táto Dohoda je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží Obec Malinovo a 3 BSK.
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7. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba formou

písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
8. Zmluvné strany 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 Bratislave dňa ............. 2019

V Malinove dňa ............. 2019

___________________________
Bratislavský samosprávny kraj
zast. Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda

_____________________________________
Obec Malinovo
zast. Eugen Janík
starosta
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