Z M L U VA
o zriadení spoločnej úradovne
uzavretá medzi nasledovnými účastníkmi zmluvy :
Základná umelecká škola Heľpa
zastúpený:
akad. maliarka Erika Šándorová - riaditeľka
sídlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Číslo účtu :
Bankové spojenie:

Školská 590/3
51098989
2120595906
SK11 5600 0000 0049 1189 2001
4911892001/5600
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Brezno

a

Obec Heľpa
zastúpený:
Petrom Hyriakom
sídlo:
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
IČO:
00 313 424
DIČ:
2021223083
IBAN:
SK09 5600 0000 0020 0212 6001
Číslo účtu :
2002126001/5600
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Brezno

(ďalej len „účastníci zmluvy“)
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Heľpa a Základná umelecká škola Heľpa /ďalej len „ účastníci zmluvy“/ po vzájomnom
rokovaní týmto zriaďujú spoločnú úradovňu na zabezpečenie ekonomickej a mzdovej agendy
na úseku školstva.

Čl. 2
Základné ustanovenia
1. Sídlom spoločnej úradovne:
s nasledovnou adresou:

Obec Heľpa
Farská 588/2
976 68 Heľpa
2. Štatutárnym orgánom v pracovno – právnych vzťahov zamestnancov spoločnej úradovne
a v majetko – právnych veciach týkajúcich sa len spoločnej úradovne je starosta obce Heľpa
3. Riadením spoločnej úradovne je poverený starosta obce Heľpa.

4. O činnosti a plnení úloh vyplývajúcich zo spoločnej úradovne informuje starosta obce
Heľpa všetkých účastníkov zmluvy na pravidelných zasadnutiach.
Čl. 3
Predmet zmluvy

1. Účastníci tejto zmluvy zrieďujú spoločnú úradovňu za účelom zabezpečenia nových
kompetencií na úseku školstva:
- spracovanie ekonomickej agendy a vedenie účtovníctva
- spracovanie mzdovej agendy
- výkon technicko – administratívnej činnosti na úseku školstva

Čl. 4
Organizácia práce
1. Počet zamestnancov spoločnej úradovne pre výkon technicko – administratívnej činnosti
v školstve od 4.9.2017 je :
1 mzdová účtovníčka
1 ekonomická účtovníčka
S úväzkom - 1, ktorý je rozpočítaný pomerovo podľa zmluvných subjektov Spoločnej úradovne.
2. Na pravidelných stretnutiach účastníkov tejto zmluvy sa potreba zamestnancov spoločnej
úradovne bude priebežne prehodnocovať a podľa potreby upravovať.
3. Komunikácia spoločnej úradovne a účastníkov zmluvy bude zabezpečovaná telefonicky, alebo
osobnou účasťou riaditeľky ZUŠ.
Riaditeľ, alebo zástupca školy doručí písomnosti na vybavenie spoločnej úradovni osobne,
alebo poštou.
Týmto istým spôsobom prevezme jednotlivé písomnosti pripravené na podpis a odovzdá
príslušnému zamestnancovi ZUŠ.
4. Žiadosti a rôzne písomnosti na vybavenie ekonomickej a mzdovej a personálnej
zamestnancov školy sa budú podávať riaditeľke školy.

agendy

5. Kópie všetkých písomnosti vybavovaných v spoločnej úradovni sa budú evidovať
u administratívnej zamestnankyne, aby bol pravdivý prehľad o frekvencii a množstve
výstupov plnenia úloh spoločnej úradovne.

Čl. 5
Práva a povinnosti účastníkov zmluvy
1. Spoločná úradovňa bude financovaná účastníkmi zmluvy ročným príspevkom vo výške 1%
z pridelených finančných príspevkov na výkon na úseku školstva za príslušný rok.
2. Finančnú čiastku uhradí účastník zmluvy na základe faktúry od obce Heľpa najneskôr do 15
dní po jej obdŕžaní na účet obce Heľpa č. 2002126001/5600, IBAN: SK09 5600 0000 0020
0212 6001 vedený v Prima banke Slovensko a. s., pobočka Brezno. Fakturácia bude vykonaná
raz za štvrťrok.
3.
a)
b)
c)

Doklady ekonomickej a mzdovej agendy spoločnej úradovne podpisujú jednotlivo:
starosta obce Heľpa
riaditeľka školy
pracovníčky spoločnej úradovne

Čl. 6
Všeobecné ustanovenia
1. Účastníci zmluvy o zriadení spoločnej úradovne sa dohodli, že jej činnosť bude predmetom
spoločného hodnotenia, ktoré sa uskutoční podľa potreby.
2. Spoločné rokovania zvoláva starosta obce Heľpa v sídle spoločnej úradovne.
3. Výsledky hodnotiaceho zasadania za účasti riaditeľov škôl a zamestnancov spoločnej
úradovne budú záväzné pre všetkých účastníkov tejto zmluvy.
4. Kontrolu výkonu agendy spoločnej úradovne a nakladania s finančnými prostriedkami bude
priebežne kontrolovať hlavný kontrolór obce Heľpa. Kedykoľvek tak môže urobiť aj účastník
tejto zmluvy.
5. Písomné výsledky kontroly budú predkladané riaditeľstvu školy na prejednanie.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.6.2018.
2. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len písomnou formou po dohode účastníkov zmluvy.
3. Účastník môže zmluvu vypovedať len písomne. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení starostovi obce Heľpa.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každý účastník zmluvy obdrží po 1
vyhotovení.
Heľpa 4. september 2017

.........................................
akad. maliarka Erika Šándorová
riaditeľka školy

........................................
Peter Hyriak
starosta obce

