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D o h o d a 

o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy 

(podľa § 8 zák. č. 596/2003 Z. z.) 

 

 
Čl. 1 

Účastníci dohody 

 

1.   Názov organizácie:                Obec Žalobín 

      Sídlo:                                     094 03  Žalobín 144 

      IČO:                                       00332992 

      V zastúpení:                           Mgr. Valéria Račková, starostka obce 

      (ďalej ako „Obec Žalobín“) 

 

2.   Názov organizácie:                Obec Holčíkovce 

      Sídlo:                                     094 05  Holčíkovce 40 

      IČO:                                       00332429 

      V zastúpení:                           Mgr. Michal Flešár, starosta obce 

       (ďalej ako „Obec Holčíkovce“) 

      

 

Čl. 2 

Predmet dohody 

 

1.   Účastníci dohody uvedení v Čl. 1 tejto dohody sa dohodli v záujme zabezpečenia plnenia  povinnej    

      školskej dochádzky žiakov na spoločnom školskom obvode v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003  

      Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Čl. 3 

Určenie spoločného školského obvodu 

 

1.   Obec Žalobín je zriaďovateľom Základnej školy Žalobín 36, 094 03  Žalobín 36, kde zabezpečuje 

      povinnú školskú dochádzku pre žiakov 1. – 4. ročníka.  

 

2.   Účastníci dohody uvedení v Čl. 1 tejto dohody sa dohodli na spoločnom školskom obvode   

      Základnej školy Holčíkovce, 094 05  Holčíkovce 44  pre žiakov z obce Žalobín.  

 

3.   Zriadením spoločného školského obvodu základnej školy je zabezpečená zákonom stanovená povinná      

      školská dochádzka pre žiakov 5. – 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Žalobín. 

 

 

Čl. 4 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

1.   Žiak 5. – 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Žalobín plní povinnú školskú dochádzku  v Základnej    

škole Holčíkovce, 094 05  Holčíkovce 44. O prijatí žiaka do školy vydá riaditeľ základnej školy 

rozhodnutie podľa osobitného predpisu. 

 

2.   Povinnú školskú dochádzku môže žiak plniť v základnej škole mimo určeného školského obvodu 

      so súhlasom riaditeľa základnej školy do ktorej sa hlási. Postup zriaďovateľa a riaditeľa základnej 

      školy je v tomto prípade upravený v § 8 ods. 4 zákona 596/2003 Z. z.. 
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Čl. 5 

Úhrada cestovných nákladov 

 

1.   Základná škola v spoločnom školskom obvode je povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť  

      zákonnému zástupcovi žiaka s trvalým bydliskom v obci Žalobín, ktorý bude v tejto škole plniť  

      povinnú školskú dochádzku, cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny  

      hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak. 

 

2.   Základná škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku podľa tohto ustanovenia zabezpečuje  

      aj náklady na dopravu žiaka späť do miesta trvalého pobytu. 

 

 

Čl. 6 

Prechodné ustanovenia 

 

1.   Zriadenie spoločného školského obvodu podľa tejto dohody podlieha schváleniu v obecnom            

zastupiteľstve zmluvných strán tejto dohody. 

 

2.   Každá obec na základe tejto dohody určí svojim všeobecne záväzným nariadením dohodnutý 

      spoločný školský obvod. 

 

 

Čl. 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.   Táto dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každý účastník     

      dostane po jednom rovnopise. Jeden rovnopis dostane Základná škola Holčíkovce, 094 05  

      Holčíkovce 44. 

 

2.   Všetky zmeny a dodatky k tejto dohode sa uskutočnia iba písomnou cestou. 

 

3.   Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu je prijatá na dobu neurčitú. Dohodu je možné        

ukončiť po dohode oboch zmluvných strán, prípadne písomnou výpoveďou jedného z účastníkov 

      do 30. apríla kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má dohoda ukončiť. 

 

4.   Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu bola prerokovaná dňa 26.08.2022 na  

      20. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žalobíne a dňa   21.11.2022  na 5. zasadnutí 

      Obecného zastupiteľstva v Holčíkovciach. 

 

5.   So zriadením spoločného školského obvodu účastníci súhlasia bez výhrad a zaväzujú sa plniť 

      svoje povinnosti spojené s činnosťou spoločného školského obvodu v súlade s legislatívou. 

 

6.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim  

 po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom. 

 

V Holčíkovciach dňa ............................                                                   V Žalobíne dňa ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Flešár                                                                                  Mgr. Valéria Račková 

            starosta obce                                                                                                starostka obce 


