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DOHODA
o ZRIADEľÍ sľoločľnrro ŠromxBHo oBvoDU

uzatvoľená v súlade $ 8 ods. 2 zátkona č. 596/2003 Z, z. o štátnej spľáve v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorych zákonov v platnom znení

CI.I.
Účastníci dohody

Mesto Šal'a
sídlo: Námestie Sv. Tľojice 7,927 15 Šal'a
štatutáľny zástupca: Mgr. Jozef Belický _ primátoľ mesta
ICO: 00306185
DIČ: 2021024O4l
ďalej len,,mesto Šaľa"

Obec Diakovce
sídlo: Hlavná ll8,925 81 Diakovce
štatutárny zástupca: Ing. Kľistína Jakócsová
ICO: 00 305 898
DIČ:2O2lO23994
ďalej len,,obec"

čl. n.
Predmet dohody

1. Mesto Saľa v zmysle $ 6 ods. I zákona č. 59612003 Z.z. o štátnej spľáve v školstve a školskej
samospľáve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom zneni je zriaďovateľom
základných škôl v meste Šaľa, prostľedníctvom ktoých je zabezpečené plnenie povinnej
školskej dochádzky.

2. obec Diakovce nemá ziadenu základnú školu s vyrčovacím jazykom slovenským.

3.Účastnícidohodysavsúlades$8ods.2zákonač.59612003Z.z.oštátnejsprávevškolstve
a školskej samospľáve a o Zmene a doplnení niektoých zákonov, v zneni neskorších predpisov,
so zohľadnením kritérií uvedených v $ 8 ods. l zákona č. 59612003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospľáve a o zmene a doplnení niektoých zŕlkonov,v zneni neskoľších
predpisov dohodli na znadení spoločného školského obvodu s cieľom zabezpečenia plnenia
povinnej školskej dochádzky.



čl. lu.
Uľčenie spoločného školského obvodu

1. Učashríci dohody podľa Čl. II sa dohodli na vytvorení spoločného školského obvodu podl'a
VZN č. O3l2O2l o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa
ZŠ Bernolákova 1; ZŠ Jána Hollého, Hollého 48; ZŠ s MŠ Jozefa Muľgaša, Hoľná 22; Zš
Jozefa Cígera Hľonského, Kĺátka 2; ZŠ Ľudovíta Štúra, Pionieľska 4 - príslušn á je záktadná
škola v zľiad'ovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa' v ktoľej boli Žiaci prijatí na plnenie povinnej
školskej dochádzky. Tento spoločný školský obvod sa zriaďuje pre Žiakov počnúc 1. ročníkom
školského roka 2020 l 202l .

2. Pre Žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku v školskom rokll20201202l v 2. aŽ 9.

ľočníku platí od tohto školského ľoku atieŽ po nasledujúce na účely určenia spoločného
školského obvodu aj nad'alej škola, v ktorej boli prrjatí na plnenie povinnej školskej dochádzky.

čl. lv.
Úhľada cestovných nákladov

Škola, v ktorej si v spoločnorn školskom obvode bude Žiak s trvalým pobytom v obci Diakovce
plniť povinnú školskú dochádzku, je v zmysle $ 4aa ods. 3, písm' a) zákona č' 59712003 Z.z.
o ťtnancovani základných škôl a školských zaiadeni v znení neskoľších pľedpisov v platnom
znení povinná z prostriedkov štátneho ľozpočtu uhľadit'zákonnému zástupcovi Žiaka cestovné
náklady na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najniŽšieho
Žiackeho zl'avneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave.

ct. v.
Prechodné ustanovenie

Znadenie spoločného školského obvodu podl'a tejto dohody podlieha schváleniu v mestskom a

obecnom zastupiteľstve účastníkov tejto dohody.

cl. vI.
Záverečné ustanovenia

1.Táto dohoda o zriadení spoločného školského obvodu nadobúda platnosť dňom podpísania
oboma účastníkmi dohody a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.
2. Všetky Zmeny a dodatky k tejto dohode sa uskutočnia ýlučne písomnou formou.
3. Táto dohoda je vyhotovená v štyľoch ľovnopis och, z ktoých dva dostane mesto Šal'a a dva
obec Diakovce.

V Šali, dňaO8.O4.202l V Diakovciach' dňa !€ Lĺ 3c!/
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