
Dohoda  o zriadení spoločného školského obvodu  

podľa § 8 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  

(ďalej len „Dohoda“) 

  

Čl. I  

Účastníci dohody  

  

Názov:   OBEC Kračúnovce 

Sídlo:    Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce 

Štatutárny zástupca:  Michal Boleš, starosta obce 

IČO:    00 322 181 

DIČ:    2020777561 

 

a 

 

Názov:    OBEC  Lúčka 

Sídlo:     Lúčka 59 

Štatutárny zástupca:  Mikuláš Mašlej, starosta obce 

IČO:     00 595 764 

DIČ:     2020777572  

Čl. II  

Predmet dohody  

 

1. Obec Kračúnovce je zriaďovateľom Základnej školy, Kračúnovce 277, 087 01 Giraltovce. 

 

2. Obec Lúčka nemá zriadenú základnú školu. 

 

3. Obec Kračúnovce a Obec Lúčka sa v zmysle § 8 ods. 2 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej      

    správe v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

    predpisov dohodli na zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy, Kračúnovce  

    277 podľa článku III. tejto dohody na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky    

    Pre žiakov s trvalým pobytom v Obci Lúčka. 

 

4. Spoločný školský obvod sa zriaďuje pre 1. až 9. ročník základnej školy.   

  

  

Čl. III  

Určenie spoločného školského obvodu  

 

       Spoločný školský obvod zriadený podľa čl. II tejto dohody pozostáva zo súčasného  

školského obvodu Základnej školy, Kračúnovce  277, ktorý sa dopĺňa a rozširuje o žiakov 1. 

stupňa základnej školy.  

  

  



  

Čl. IV  

Trvanie dohody 

 

1.  Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.  

  

Čl. V  

     Odstúpenie od dohody   

 

1.  Každý z účastníkov môže od tejto dohody odstúpiť, pričom oznámenie o odstúpení dohody  

     o vytvorení spoločného školského obvodu doručí druhému účastníkovi dohody písomne.   

  

2.  Odstúpiť od dohody je možné k 30. júnu kalendárneho roka, pričom oznámenie o odstúpení  

      je potrebné doručiť druhému účastníkovi dohody najneskôr do 31. januára toho istého  

      kalendárneho roka.   

  

3. Túto dohodu o zriadení spoločného školského obvodu možno ukončiť aj vzájomnou  

    písomnou dohodou oboch účastníkov.  

  

Čl. VI  

Záverečné ustanovenie  

 

1.  Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre účastníkov dohody.  

  

2.  Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody  a účinnosť  

     nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle obce.  

  

3. Všetky zmeny a dodatky tejto dohody možno  uskutočniť iba písomnou formou.   

  

  

  

Kračúnovce,  04. 10. 2022                                                Kračúnovce, 04. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------      ----------------------------------- 

         Mikuláš Mašlej               Michal Boleš 

          starosta obce                               starosta obce 

  

  

 


