
Dohoda
o zriadení spoločného školského obvodu

(podľa § 8 zák. č. 596/2003 Z.z.)

Čl.1
Zmluvné strany

1.1.  Organizácia:                Mesto Stará Turá
        štatutárny zástupca:    Ing. Ján Kišš, primátor mesta
        sídlo:                            SNP č.1/2,  Stará Turá, PSČ 916 01
        IČO:                             00 312 002
ďalej „mesto Stará Turá“

1.2.  Organizácia:                 Obec Poriadie
        štatutárny zástupca:     Ing. Zuzana Boskovičová, starostka obce
        sídlo:                             906 22 Poriadie č. 114
        IČO:                              00 309 842
ďalej „obec Poriadie“.

Čl. 2
Predmet dohody

   Mesto Stará Turá je zriaďovateľom Základnej školy na Hurbanovej ul. č. 128/25 v Starej Turej. 
Obec Poriadie nemá zriadenú základnú školu. Zmluvné strany tejto dohody podľa čl. 1 sa dohodli 
na zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy na Hurbanovej ul. č. 128/25 v Starej 
Turej  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 1. 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 na Hurbanovej ul. č. 128/25 v Starej Turej, ktorý je 
určený  Všeobecne záväzným nariadením MsZ Stará Turá č. 12/2004-Nar. o určení školského 
obvodu a spoločných školských obvodov.

3.1.2. z územného obvodu obce Poriadie.

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
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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 Poriadie, 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 Poriadie.

Čl. 5
Prechodné ustanovenie

5.1. Zriadenie spoločného školského obvodu podľa tejto dohody podlieha  schváleniu v mestskom 
a 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 Starej Turej, dňa 14.4.2011                                              V Poriadí,  dňa 14.4.2011

------------------------------------------------------                         ------------------------------------------------------
             Mesto Stará Turá                                                                        Obec Poriadie       

Dátum zverejnenia : 19.04.2011


