
Dohoda o začlenení do existujúceho spoločného spádu materskej školy 
uzavretá podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

(ďalej ako "Dohoda") 

 

Čl. 1 

Účastníci Dohody 
Účastník 1:   Mesto Svidník 

Sídlo:                Ul. sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Konajúci štatutárom:  Mgr. Marcela Ivančová, primátorka mesta 

IČO:               00331023 

DIČ:                2020784821 

IBAN:                            SK54 0200 0000 0000 2772 3612 

 

(ďalej ako "Mesto Svidník") 

a 

 

Účastník 2:  Obec Šarišský Štiavnik 

Sídlo:               090 42 Šarišský Štiavnik  

Konajúci štatutárom:     Michal Kimák, starosta obce 

IČO:               00331058 

DIČ:               2020784843 

 

(ďalej ako "Obec Šarišský Štiavnik ") 

 

(Mesto Svidník a Obec Šarišský Štiavnik ďalej spolu aj ako "Účastníci Dohody") 

Čl. 2 

Predmet dohody 

 
1) Mesto Svidník zmysle § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "Zákon o štátnej správe 

v školstve")  je zriaďovateľom materských škôl zaradených v sieti škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky:  

 

Materská škola, Ul. Ľ. Štúra 318/23, Svidník 

Materská škola, Ul. gen. Svobodu 744/33, Svidník 

Materská škola, Ul. 8. mája 500/56, Svidník. 

 

2) Obec Šarišský Štiavnik nemá zriadenú materskú školu. 

 

3) Účastníci dohody sa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "Školský zákon") v záujme zabezpečenia 

povinného  predprimárneho vzdelávania dieťaťa dohodli na určení spádovej materskej školy. 

 

 

 

 

  
 
. 

 ČI. 3 



Spádová materská škola 

 
1)   Na základe schváleného VZN č.  3/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej    

pôsobnosti mesta Svidník je pre obec Šarišský Štiavnik určená spádová materská  škola: 

Materská škola, Ul. Ľ. Štúra 318/23, Svidník. 

2)   Spádová materská škola sa zriaďuje pre deti s trvalým pobytom v obci Šarišský Štiavnik, pre 

ktoré je    predprimárne vzdelávanie povinné. 

 

 

Čl. 4 

Práva a povinnosti 

1) Spádová materská škola, v ktorej si bude dieťa s trvalým pobytom v obci Šarišský Štiavnik 

plniť povinné predprimárne vzdelávanie je v zmysle § 4aa ods. 3, písm. b) zákona č. 597/2003 Z. 

z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v platnom 

znení povinná uhradiť zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady na dopravu dieťaťa z 

obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného cestovného 

v pravidelnej autobusovej doprave. 

 

 

Čl. 5 

Dĺžka trvania dohody 

 
1) Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

ČI.6 

Zánik dohody 

 
1) Táto dohoda môže zaniknúť písomnou dohodou účastníkov dohody o ukončení dohody.  

2) Účastníci dohody sú oprávnení dohodu vypovedať s výpovednou lehotou do konca školského 

roka, v ktorom bola výpoveď doručená druhému účastníkovi dohody. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi  dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej prvého zverejnenia účastníkmi dohody. 

2) Túto dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov 

podpísaných oboma účastníkmi dohody. 

3) Táto dohoda sa uzatvára v troch  rovnopisoch, účastník dohody č. 1 obdrží 2 vyhotovenia dohody 

a účastník dohody č. 2 obdrží 1 vyhotovenie dohody. 

 

 

 

 

Vo Svidníku, dňa 30.08.2021                                            V Šarišskom Štiavniku, dňa 30.08.2021 

 

 

______________________________   ______________________________ 

        Mgr. Marcela Ivančová     Michal Kimák 

             primátorka mesta                  starosta obce 



Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom 

sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 

miestach prevádzkovateľa. 


