
 
Dohoda 

o zriadení spoločného školského obvodu 
(podľa § 8 zák. č. 596/2003 Z.z.) 

 
 
 

Čl.1 
Zmluvné strany 

 
 
1.1. Organizácia:                     Obec Pobedim 
štatutárny zástupca:                Mgr. Eva Směřičková 
sídlo:                                       916 23 Pobedim, 435 
IČO:                                         00311910 
ďalej „Obec Pobedim“ 
 
1.2. Organizácia:  
štatutárny zástupca:  
sídlo:  
IČO:  
ďalej „ Obec Veľké Orvište“. 

Čl. 2 
Predmet dohody 

Obec Pobedim je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Jána Hollého, 
Pobedim 433. 
Obec Veľké Orvište na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky zriadila 
Základnú školu s materskou školou len pre ročníky 1. – 4.. 
Zmluvné strany tejto dohody podľa čl. 1 sa dohodli na zriadení spoločného školského 
obvodu Základnej školy s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433 v súlade s 
ust. § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Tento spoločný školský obvod sa zriaďuje pre 5. až 9. ročník základnej školy. 
 

Čl. 3 
Určenie spoločného školského obvodu 

3.1. Spoločný školský obvod zriadený podľa čl. 2 tejto dohody pozostáva z obvodov v 
čl. 3.1.1 a 3.1.2. tejto dohody, t.j.: 
 
3.1.1. zo školského obvodu Základnej školy s materskou školou Jána Hollého, 
Pobedim 433, ktorý je určený Všeobecne záväzným nariadením Obce Pobedim  č. 
1/2004 o určení školského obvodu. 
 
3.1.2. z územného obvodu obce Veľké Orvište. 
 

Čl. 4 
Plnenie povinnej školskej dochádzky 

4.1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v spoločnom školskom 
obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. O prijatí žiaka do školy vydá riaditeľ základnej 
školy rozhodnutie podľa osobitného predpisu. 



 
 
4.2. 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 odsek 4 
zák. NR SR č. 596/2003 Z.z 
4.3. V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a jej následného zrušenia 
postupuje sa v súlade s ust. § 8 ods. 5 zák. NR SR č. 596/2003 Z.z. 
4.4. Základná škola v spoločnom školskom obvode je povinná z prostriedkov 
štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka s trvalým bydliskom v obci 
Veľké Orvište, 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. 
4.5. Základná škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku podľa čl. 4.4 tejto 
dohody, zabezpečuje aj náklady na dopravu žiaka podľa predchádzajúceho článku 
späť do obce Veľké Orvište. 
 

Čl. 5 
Prechodné ustanovenie 

5.1. Zriadenie spoločného školského obvodu podľa tejto dohody podlieha schváleniu 
v obecnom zastupiteľstve zmluvných strán tejto dohody. 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenie 

6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 Obč. zákonníka, s poukazom na § 5a 
zákona č. 211/2000 Z.z., nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 
6.2. Všetky zmeny a dodatky k tejto dohode sa uskutočnia iba písomnou cestou. 
6.3. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých po dvoch dostanú 
zmluvné strany tejto dohody. 
 
 
V Pobedime, dňa ......................                    Vo Veľkom Orvišti, dňa ........................ 
 
 
 
 
-----------------------------------------------                    ------------------------------------------------- 
         Mgr. Eva Směřičková,                                          RNDr. Ľudovít Boleček,  
       starostka obce Pobedim                                  starosta obce Obec Veľké Orvište 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dohoda 
o spoločnom školskom obvode základnej školy 

 

 

 

 

 

Obec Pobedim 

916 23 Pobedim 

zastúpená starostkou obce Máriou Vavrovou 

IČO: 311910 

 

na strane jednej 

 

a  

 

Obec Bašovce 

922 01 Bašovce 

zastúpená starostom obce Vladimírom Tomášikom 

IČO: 31827802 

 

na strane druhej 

 

uzatvárajú v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov túto dohodu o spoločnom školskom 

obvode základnej školy pre územie obcí Pobedim a Bašovce za nasledovných podmienok: 

 

I. 

 

Obec Pobedim je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Jána Hollého v 

Pobedime, s právnou subjektivitou, so sídlom 916 23 Pobedim, IČO:36125300. 

 

II. 

 

Dohodové strany sa dohodli, v zmysle platných vyššie uvedených zákonných ustanovení, na 

zriadení spoločného školského obvodu základnej školy, na plnenie povinnej školskej 

dochádzky žiakov príslušných území obcí Pobedim a Bašovce. 

 

III. 

 

Obec Pobedim určí všeobecne záväzným nariadením školský obvod Základnej školy s 

materskou školou Jána Hollého v Pobedime, zriadenej obcou Pobedim, s prihliadnutím na 

znenie tejto dohody, čím sa zriadi spoločný školský obvod podľa časti II. tejto dohody, pre 

územie obcí Pobedim a Bašovce. 

 

IV. 

 



Touto dohodou sú oprávnení všetci žiaci obcí Pobedim a Bašovce plniť si povinnú školskú 

dochádzku na Základnej škole s materskou školou Jána Hollého v Pobedime, 916 23 

Pobedim. 

 

V. 

 

V zmysle § 8, ods. 6 a 7 zákona č. 596/2003 Z.z. Základná škola s materskou školou Jána 

Hollého v Pobedime zabezpečí z prostriedkov štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi žiaka 

plniaceho si povinnú školskú dochádzku z obce Bašovce úhradu cestovných nákladov na 

dopravu žiaka do školy a späť do miesta trvalého bydliska vo výške ceny hromadnej dopravy, 

ak nezabezpečí dopravu inak. 

 

VI. 

 

Obec Pobedim a obec Bašovce sa dohodli, že členom Rady školy pri Základnej škole s 

materskou školou Jána Hollého v Pobedime budú traja zástupcovia rodičov žiakov z obce 

Pobedim (dvaja pre základnú školu, jeden pre materskú školu) a  jeden zástupca rodičov 

žiakov z obce Bašovce (pre základnú školu). Rada školy tak bude mať spolu 11 členov a bude 

konštituovaná v zmysle príslušných ustanovení § 25 zák. č. 596/2003 Z.z. a jej činnosť sa 

bude riadiť ďalšími dotknutými ustanoveniami zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

VII. 

 

Dohodové strany berú na vedomie, že prevádzka Základnej školy s materskou školou Jána 

Hollého v Pobedime bude zabezpečená v zmysle platných právnych predpisov a akékoľvek 

závažné skutočnosti a problematika vzťahujúca sa k zabezpečeniu prevádzkovania a činnosti 

školy, bude prejednávaná štatutárnymi zástupcami obcí, za prítomnosti zodpovedného 

riaditeľa školy. 

 

VIII. 

 

Ako dôvod uzatvorenia tejto dohody účastníci uvádzajú výhodnosť a prospešnosť predmetnej 

dohody pre obe strany, pričom obec Pobedim získa potrebný počet žiakov plniacich si 

povinnú školskú dochádzku na Základnej škole s materskou školou Jána Hollého v Pobedime. 

 

 

 

XI. 

 

Súhlas na uzatvorenie tejto dohody o spoločnom školskom obvode základnej školy schválilo 

Obecné zastupiteľstvo obce Pobedim uznesením č. 28 zo dňa 26.3.2004 

 

Účastníci dohody prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli dobrovoľne v zmysle 

príslušných schvaľovacích uznesení obecného zastupiteľstva obcí, prejav ich vôle bol 

slobodný a vážny a doslovné znenie tejto dohody je s ním v úplnom súlade. Dohoda o 

spoločnom školskom obvode základnej školy bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak 

súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísaná. 

 

 



 

V Pobedime dňa ................................................. 

 

....................................................                                                 ................................................. 

           Mária Vavrová                                                                           Vladimír Tomášik 

     starostka obce Pobedim                                                                 starosta obce Bašovce 

 


