
Dohoda o spádovej materskej škole 

__________________________________________________                                                                    
ktorú v zmysle § 8a zák. č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov uzavreli medzi sebou :  

 

 

1. Obec: Priepasné 

    Sídlo:  Priepasné 109, 906 15 

    IČO:   00309851 

    DIČ:   2021039823    

    Bankové spojenie:  SK75 5600 0000 0046 9171 2004                                                                                      

    Zastúpená:              Peter Czere, starosta obce 

 

 

2. Obec: Polianka 

    Sídlo:  Polianka 91, Polianka, 90701 

    IČO:    00309826 

    DIČ:              2021081513 

    Bankové spojenie: SK32 5600 0000 0050 4853 3001 

    Zastúpená:         Pavol Kňažský, starosta obce               

 

 

I. Predmet dohody 

 

1.1. Obec Priepasné je  zriaďovateľom  materskej školy zapísanej v sieti škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky takto : Materská škola, Priepasné 115, Priepasné 

1.2. Obec Polianka nemá zriadenú materskú školu.  

1.3. Zmluvné  strany sa dohodli, že deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,  ktoré majú 

na území obce Polianka trvalé bydlisko, budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie  

v Materskej  škole, Priepasné 115, Priepasné. 

1.4. Na základe tejto dohody zriaďovateľ  tejto materskej školy obec Priepasné určí všeobecne 

záväzným nariadením, , že    spád   Materská  škola, Priepasné 115, Priepasné tvorí aj územie 

obce  Polianka. 

 

 

II. Doba trvania záväzkov zo zmluvy 

 

2.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

2.2. Táto dohoda môže zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí byť najprv 

schválená obecným zastupiteľstvom oboch obcí. 

2.3. Zmluvné strany sú oprávnené Dohodu vypovedať s výpovednou lehotou do konca školského 

roka, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí byť najprv 

schválená obecným zastupiteľstvom obce, ktorá podáva výpoveď. 

 

 



III. Záverečné ustanovenia 

 

3.1. Táto dohoda bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Priepasnom č. 39/2021 zo  

dňa 29.9.2021 a uznesením Obecného zastupiteľstva v Polianke č. 29/2021 zo dňa 14.9.2021. 

3.2. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť   

dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia účastníkmi dohody. 

3.3. Táto dohoda sa uzatvára v troch rovnopisoch , po jednom pre každého zo zmluvných strán 

a jeden pre  Materskú školu, Priepasné 115, Priepasné. 

3.4. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno len písomne formou očíslovaných dodatkov na 

základe   uznesení  obecných zastupiteľstiev zmluvných strán. 

3.5. V prípade vzťahov neupravených  touto zmluvou sa zmluvné strany  riadia ustanoveniami 

zákona č. 596/2003 z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene    

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3.6. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom bez výhrad 

súhlasia,  na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.  

 

 

 

V Priepasnom dňa  5.10.2021 

 

 V Polianke dňa  5.10.2021 

 

   

Obec Priepasné  Obec Polianka 

 

 


