
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu 

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

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a § 20 ods.1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

                                                  

                                                                       č. 114/2017-7379 

Článok I. 

Účastníci dohody 

 

Mesto Partizánske 

sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske 

štatutárny zástupca: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhdD, primátor 

IČO:  00 310 905  

a 

Obec Veľké Kršteňany 

sídlo: 958 03  Veľké Kršteňany 157 

štatutárny zástupca: Vladimír Kopál, starosta 

IČO: 00 311 278  

 

Článok II. 

Predmet dohody 

1.Mesto Partizánske v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriaďovateľom Základnej 

školy Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske, Základnej školy Radovana Kaufmana, 

Nádražná 955, Partizánske, Základnej školy s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, 

Partizánske, Základnej školy, Malinovského 1160/31, Partizánske, Základnej školy, Športovcov 

372/21,  Partizánske. 

2. Obec Veľké Kršteňany nemá zriadenú základnú školu. 

3. Účastníci dohody sa v súlade s §8 ods.2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodli na zriadení spoločného 

školského obvodu s cieľom zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

Článok III. 

Určenie spoločného školského obvodu 

1.Účastníci dohody sa dohodli na zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy 

Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske, Základnej školy Radovana Kaufmana, Nádražná 

955, Partizánske, Základnej školy s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske, 

Základnej školy, Malinovského 1160/31, Partizánske, Základnej školy, Športovcov 372/21,  

Partizánske. 

2.Tento spoločný školský obvod sa zriaďuje pre žiakov 1. až 9. ročníka základnej školy s trvalým 

pobytom v obci Veľké Kršteňany. 

 

 



 

Článok IV. 

Úhrada cestovných nákladov 

Škola, v ktorej si v spoločnom školskom obvode bude žiak s trvalým pobytom v obci Veľké 

Kršteňany plniť povinnú školskú dochádzku, je v zmysle § 8 ods.6 až 8 zákona č. č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady 

na dopravu žiaka do tejto školy a späť vo výške ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpečí 

dopravu žiaka inak. 

 

Článok V. 

Odstúpenie od dohody 

1.Obaja účastníci tejto dohody môžu od tejto dohody odstúpiť, pričom oznámenie o odstúpení 

dohody o zriadení spoločného školského obvodu sa doručí druhému účastníkovi dohody 

písomne. 

2.Odstúpiť od dohody je možné k 30.6 kalendárneho roka, pričom oznámenie o odstúpení je 

potrebné doručiť druhému účastníkovi dohody najneskôr do 31.1. toho istého kalendárneho roka. 

 

Článok VI. 

Spoločné ustanovenia 

Táto dohoda o zriadení spoločného školského obvodu bola schválená MsZ v Partizánskom dňa 

23.2.2017 uznesením č. 419/II/2017/2 a Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Kršteňanoch  

dňa 2.3.2017 uznesením č. 7/III/2017. 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

1.Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2.Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Partizánske. 

3.Všetky zmeny a dodatky k tejto dohode sa uskutočnia písomnou formou. 

4.Táto dohoda je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých  tri vyhotovenia obdrží mesto 

a dve vyhotovenia obdrží obec. 

 

 

V Partizánskom, 7.3.2017                                Vo Veľkých Kršteňanoch, 7.3.2017 

 

 

 

 

 

 

doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.,v.r.                                Vladimír Kopál,v.r. 

        primátor                                                       starosta 

 


