DOHODA
o odovzdaní práv a povinností zriaďovateľa Materská škola Žitná-Radiša

Pôvodný zriaďovateľ: Obec Žitná-Radiša č. , IČO: 003113873
v zastúpení starostom Ing. Rudolfom Botkom

Nový zriaďovateľ: PaedDr. Dušana Flórová, Partizánska 482/91, 956 41 Uhrovec

I. Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody zmluvných strán je odovzdanie a prevzatie práv
a povinností odovzdávajúceho zriaďovateľa Obec Žitná-Radiša, kód školy
710010150 na preberajúceho zriaďovateľa PaedDr. Dušana Flórová, nar.,
bytom Partizánska 482/91, 956 41 Uhrovec.
2. Zmluvné strany sa dohodli na prechode všetkých práv a povinností
súvisiacich s funkciou zriaďovateľa z Obce Žitná-Radiša na PaedDr.
Dušanu Flórovú, ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene
zriaďovateľa (alebo k 1.9.2017), vydaného Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR).
3. K uvedenému dátumu bude delimitačným protokolom odovzdávajúceho
zriaďovateľa Obec Žitná-Radiša, odovzdaný hnuteľný a nehnuteľný majetok
spolu s dokumentáciou, ktorá k nej prislúcha.
4. Po vydaní rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) vo veci zmeny zriaďovateľa Obce ŽitnáRadiša, nadobudne všetky práva a povinnosti súvisiace s funkciou
zriaďovateľa PaedDr. Dušana Flórová, bytom Partizánska 482/91, 956 41
Uhrovec, preberajúceho zriaďovateľa,ku dňu nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o zmene zriaďovateľa, vydaného MŠVVaŠ SR.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o zmene zriaďovateľa vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), že nový zriaďovateľ PaedDr. Dušana
Flórová zabezpečí predškolskú výchovu a vzdelávanie za tých istých
podmienok v zmysle platnej legislatívy.
6. Ďalej sa zmluvné strany dohodli na zmene zriaďovateľa „Školská jedáleň pri
MŠ - kód š.j. 710083068 v Žitnej-Radiši na fyzickú osobu PaedDr. Dušanu
Flórovú, nar. 31.12.1975 v Bánovciach nad Bebravou, bytom Partizánska
482/91, 956 41 Uhrovec.
7. Zmenou zriaďovateľa v zmysle tejto dohody Obec Žitná-Radiša ukončí všetky
pracovnoprávne vzťahy doterajších zamestnancov Materskej školy ŽitnáRadiša vrátane Školskej jedálne pri MŠ Žitná-Radiša, t. j. PaedDr. Dušana
Flórová nepreberá pracovnoprávne vzťahy súčasných zamestnancov
Materskej školy Žitná-Radiša a Školskej jedálne pri MŠ Žitná-Radiša.

II. Účinnosť dohody
1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zmene zriaďovateľa,
vydaného MŠVVaŠ SR.

III. Ostatné dojednania

1. Táto dohoda sa v neupravených otázkach riadi príslušnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky a môže byť menená iba písomnými dodatkami
dohodnutými obidvoma zmluvnými stranami.
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane
odovzdávajúci zriaďovateľ a dva preberajúci zriaďovateľ.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto dohody sa zhoduje s ich vôľou, že
ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že dohodu neuzatvárajú v tiesni, za
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju slobodne vlastnoručne
podpisujú.

V Žitnej-Radiši dňa 30.06.2017

V Žitnej-Radiši dňa 30.06.2017

Pečiatka, podpis

Pečiatka, podpis

Ing. Rudolfom Botkom, v. r.

PaedDr. Dušana Flórová, v. r.

