
Dohoda 
o zriadení spoločného školského obvodu základnej školy 

na zabezpečenie výchovy a vzdelávania 
v prvom stupni (prvý až štvrtý ročník) 

 
uzatvorená v zmysle § 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 znení neskorších predpisov medzi 
nižšie uvedenými účastníkmi dohody 

 
 

Účastník dohody 1:  Obec Priechod 
   IČO: 00 313 769 
   Sídlo: 976 11 Priechod č. 157 
   Štatutárny orgán: Mgr. Stanislav Chaban, starosta obce 
   ďalej len „obec Priechod“ 
 

Účastník dohody 2:  Obec Baláže 
   IČO: 00 313 297 
   Sídlo: 976 11 Baláže č. 11 
   Štatutárny orgán: Mgr. Róbert Chaban, starosta obce 
   ďalej len „obec Baláže“ 

.............................................................................................................................................

.......... 
 

Článok 1 
Predmet dohody 

a) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  Rozhodnutím číslo 10/2003-41 zo dňa 
05.03.2020 zaradilo Základnú školu s materskou školou Priechod  , Priechod č. 179, 
976 11, IČO 37892509 do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR 
s účinnosťou od 01.01.2003. Škola :  

b)  je základnou školou, ktorá nemá všetky ročníky (ďalej len „neplnoorganizovaná 
základná     škola), škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie  len v prvom stupni (prvý 
až štvrtý ročník); 

a)  je právnickou osobou (rozpočtovou organizáciou); 
b) má  právnu subjektivitu (IČO 37892509), t. j. v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom 

mene;   
c) štatutárnym orgánom školy je Mgr. Jana Kmeťová, riaditeľka školy 

1. V obci Baláže nie je zriadená základná škola. 
 

Článok 2 
Určenie spoločného školského obvodu 

1. Účastníci tejto dohody sa podľa § 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 znení 
neskorších predpisov dohodli na zriadení spoločného školského obvodu základnej školy 
s materskou školou  na zabezpečenie výchovy a vzdelávania  v prvom stupni (prvý až štvrtý 
ročník), ktorý tvorí: 



 
a) územie obce Priechod  
b) územie obce Baláže. 

2. Tento spoločný školský obvod základnej školy s materskou školou  na zabezpečenie 
výchovy  
a vzdelávania  v prvom  stupni (prvý až štvrtý  ročník) sa zriaďuje pre žiakov počnúc 
školským rokom 2020/2021. 

 
Článok 3 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 
1. Na základe tejto dohody budú žiaci, ktorí majú trvalé bydlisko v obci v obci Priechod 

a v obci Baláže, plniť povinnú školskú dochádzku v prvom  stupni (prvý až štvrtý  ročník) 
v Základnej škole 
s materskou školou, na adrese:Priechod č. 179, 976 11, IČO: 37892509. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má trvalé bydlisko v obci Priechod a v obci Baláže je 
povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v prvom stupni (prvý až 
štvrtý ročník)  
v Základnej škole s materskou školou , na adrese: Priechod č. 179, 976 11, IČO 37892509 
(ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku 
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku v prvom stupni 
(prvý až štvrtý ročník). 

3. O prijatí žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky v prvom stupni ( prvý až štvrtý 
ročník)  do Základnej školy s materskou školou , na adrese: Priechod č. 179, 976 11, IČO 
37892509, vydá riaditeľ základnej školy rozhodnutie podľa osobitného predpisu. 

4. Povinnú školskú dochádzku v prvom  stupni (prvý až štvrtý ročník) v základnej škole môže 
žiak plniť aj mimo spoločného školského obvodu základnej školy dohodnutého touto 
dohodou, a to so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej 
školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi Základnej školy 
s materskou školou , na adrese: Priechod č. 179, 976 11, IČO 37892509, ako aj 
zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom 
základnej školy, do ktorej sa žiak hlási oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho 
prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. 

5. V prípade vyradenia Základnej školy s materskou školou, na adrese: Priechod č. 179, 976 
11, IČO 37892509  zo siete a jej následného zrušenia, obec  Priechod  určí školský obvod 
základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú 
dochádzku. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy na zabezpečenie výchovy 
a vzdelávania, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú 
dochádzku, určí Okresný úrad Banská Bystrica. 

6. Základná škola s materskou školou , na adrese: Priechod č. 179, 976 11, IČO 37892509 je 
povinná uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka s trvalým bydliskom v obci  Baláže, ktorý 
bude v škole plniť povinnú školskú dochádzku v prvom  stupni (prvý až štvrtý ročník),  podľa 
§ 4aa ods. 3 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov, z pridelených prostriedkov štátneho rozpočtu 
v znení neskorších predpisov, cestovné náklady na dopravu žiaka do školy a zo školy späť 
do obce  Baláže, a to vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného v pravidelnej 
autobusovej doprave. 

 



Článok 4 
Záverečné ustanovenie 

1. Účastníci tejto dohody berú na vedomie, že zriadenie spoločného školského obvodu 
základnej školy s materskou školou  pre prvý stupeň (prvý až štvrtý ročník) podľa tejto 
dohody podlieha schváleniu v obecnom zastupiteľstve každého účastníka dohody. 

2. Uzavretie tejto dohody bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Priechod  na 
zasadnutí dňa 14.12.2020  Uznesením číslo 58/2020 a Obecným zastupiteľstvom obce 
Baláže na zasadnutí dňa 27.11.2020 Uznesením číslo 56/2020.   

3. Všetky zmeny a dodatky k tejto dohode sa uskutočnia písomne vo forme dodatku 
k dohode. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania posledným účastníkom dohody 
a účinnosť  podľa § 5a ods. 9 a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto dohody tým účastníkom dohody, ktorý ako 
povinná osoba zverejní túto dohodu ako prvý na svojom webovom sídle. 

5. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a že tak, ako je vyhotovená, 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne 
prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

6. Táto dohoda sa vyhotovuje v štyroch  (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 
každý účastník dohody obdrží jedno vyhotovenie dohody, jedno vyhotovenie dohody je 
určené pre Okresný úrad Banská Bystrica a jedno vyhotovenie je určené pre Základnú 
školu s materskou školou , na adrese: Priechod č. 179, 976 11, IČO 37892509. 

 
 
 
 V Priechode, dňa.....................   V Balážoch, dňa .................. 
 
 
 
 

...............................................   ............................................ 
 Mgr. Stanislan Chaban          Mgr. Róbert Chaban 
              starosta obce Priechod           starosta obce Baláže 
 


