Dohoda
o vytvorení spoločného školského obvodu Základnej školy v Raslaviciach

Účastníci dohody:
Obec Raslavice – zriaďovateľ ZŠ
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO: 00322521
zastúpená Ing. Antonom Lamancom, starostom obce
a
Obec Stuľany
086 43 Koprivnica
IČO: 00322610
zastúpená Mgr. Hedvigou Billou, starostkou obce
uzatvárajú v súlade s §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 v znení neskorších
predpisov túto
dohodu o spoločnom školskom obvode
Čl. 1
Predmet
Obec Raslavice vytvára spoločný školský obvod pre žiakov obce Stuľany /ďalej len „obec“/,
čím umožní žiakom z uvedenej obce pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Raslavice, ktorej je obec zriaďovateľom.
Čl. 2
Doba trvania
Dohoda sa uzatvára od 1.9.2014 na dobu neurčitú.
Čl. 3
Dohodnuté podmienky
1. Žiaci obce z ročníkov 5. – 9. si budú plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole
v školskom obvode na území obce Raslavice, ktorý obec určila všeobecne záväzným
nariadením o školskom obvode.
2. Žiak obce môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode
obce Raslavice za splnenia podmienok uvedených v § 8 ods. 4 zák. NR SR 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. Účastníci dohody sú povinní sa vzájomne informovať o zmenách súvisiacich so školským
obvodom.
Čl. 4
Odstúpenie od dohody
1. Každý z účastníkov tejto dohody môže od dohody odstúpiť, pričom oznámenie o odstúpení
dohody o vytvorení spoločného školského obvodu sa doručí obci písomne.
2. Odstúpiť od dohody je možné k 30.6. bežného roka, pričom oznámenie o odstúpení je
potrebné doručiť druhému účastníkovi dohody najneskôr do 31.1. bežného roka.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda je v súlade s § 5a Občianskeho zákonníka povinne zverejňovanou zmluvou
a nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.
2. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každý účastník obdrží po dve
vyhotovenia.

V Raslaviciach dňa 30.07.2017

V Stuľanoch dňa 30.07.2014

....................................................
Ing. Anton Lamanec
starosta obce Raslavice

...........................................................
Mgr. Hedviga Billá
starostka obce Stuľany

