
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu 

 

Čl. 1 
Účastníci dohody 

 Účastníkmi dohody sú Obec Košariská, zastúpená starostkou obce Mgr. Annou 
Abramovičovou, ktorá je zriaďovateľom Základnej školy M.R. Štefánika v Košariskách 1. – 4. ročník a 
Obec Priepasné, zastúpená starostom obce Petrom Czerem, bez základnej školy. 
 

Čl. 2 
Predmet dohody 

 Účastníci sa dohodli, že v zmysle ustanovenia §6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle §8 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v záujme zabezpečenia plnenia 
povinnej školskej dochádzky žiakov uzavrú dohodu o spoločnom školskom obvode základnej školy.  
 

Čl. 3 
Spoločný školský obvod 

 Účastníci sa dohodli, že žiaci budú plniť povinnú školskú dochádzku v Základnej škole M.R. 
Štefánika v Košariskách, 1. 4- ročník, ktorá tvorí spoločný školský obvod pre obec Košariská a pre časť 
obce Priepasné. 
 Spoločný školský obvod je zriadený pre žiakov s trvalým pobytom v obci Košariská a s trvalým 
pobytom v obci Priepasné, ktorí navštevujú 1-4. ročník základnej školy v obci Košariská. 
 

Čl. 4 
Úhrada cestovných nákladov 

 Základná škola M.R. Štefánika, Košariská, 1. – 4. ročník, s ktorou má obec Priepasné zriadený 
spoločný školský obvod, a v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, je povinná z prostriedkov 
štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto 
školy vo výške hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak. 

Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku podľa tohto ustanovenia, zabezpečuje aj 
náklady na dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska. 

 
Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu bola schválená obecným zastupiteľstvom 

v Košariskách na zasadnutí dňa  10.6.2015 uznesením č. 29/2015 ako príloha Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2004 o určení školských obvodov obce Košariská a obecným zastupiteľstvom v 
Priepasnom na rokovaní dňa 13.10. 2015 uznesením č. 40/2015. 

Táto dohoda nadobúda účinnosť od 1.9.2015. 
Dňom účinnosti tejto dohody sa zrušuje Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu zo 

dňa 23.4.2004 vrátane všetkých dodatkov dohody.   
 
V Košariskách 14.10.2015                                                 V Košariskách 14.10.2015 
 

 
 
 
................................................     ............................................ 
Mgr. Anna Abramovičová      Peter Czere 
starostka obce Košariská                                                                          starosta obce Priepasné  



 


