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Zmluva o spoločnom školskom obvode 
Základných škôl vo Vrbovom 

zo dňa 20.05.2004 
 úplné znenie 

 
v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 31.08.2005, Dodatku č. 2  

zo dňa 28.08.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 30.08.2010   
a Dodatku č. 4 zo dňa 25.08.2020 

 

§ 1 
Zmluvné strany 

 
Mesto Vrbové 

Dott. Mgr. Ema Maggiová, primátorka mesta 

IČO: 00313190 
Bankové spojenie: VÚB Trnava   

IBAN: SK78 0200 0000 0000 2712 7212 
 

Obec Kočín-Lančár   
Ing. Štefan Lányi, starosta obce 

IČO: 00312657 
Bankové spojenie: VÚB Trnava   

IBAN: SK78 0200 0000 0000 1332 3212 
 

Obec Prašník 
Emil Škodáček, starosta obce 

IČO: 00312894 
Bankové spojenie: VÚB Trnava   

IBAN: SK78 0200 0000 0000 0272 0212 

 
 

Obec Šípkové 
Janka Miškufová, starostka obce 

IČO: 31827322 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.   

IBAN: SK91 5600 0000 0052 0783 3002 
 

Obec Šterusy 
Štefan Madunický, starosta obce 

IČO: 00800163 
Bankové spojenie: VÚB Trnava   

IBAN: SK30 0200 0000 0000 3002 7212 
 

Obec Trebatice 

Mgr. Juraj Valo, starosta obce 
IČO: 00313106 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.   
IBAN: SK53 5200 0000 0000 0994 5094 
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Obec Krakovany 
PhDr. František Klinovský, starosta obce 

IČO: 00312681 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN: SK91 5600 0000 0052 0684 5001 

 
Obec Ostrov 

Jozef Tkácz, starosta obce 
IČO: 00312827 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.   
IBAN: SK15 5600 0000 0052 2250 3001 

 

§ 2 

Predmet zmluvy 
 

(1) Zmluvné strany v zmysle ustanovenia § 8, ods. 2 zákona                      
č. 596/2003 Z.z. o školskej správe a samopsráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto 
zmluvu o spoločnom školskom obvode Základnej školy,                      

Ul. Školská č. 4 vo Vrbovom a Základnej školy, Ul. Komenského č. 2                       
vo Vrbovom, ktorých zriaďovateľom je mesto Vrbové pre samosprávne 

územie mesta Vrbové a obcí Kočín – Lančár, Prašník, Šípkové, Šterusy, 
Trebatice, Krakovany a Ostrov. 

 
(2) Mesto Vrbové je zriaďovateľom Základnej školy, Ul. Školská č. 4           

vo Vrbovom a Základnej školy, Ul. Komenského č. 2 vo Vrbovom          

pre ročníky 1. až 9. 
 

(3) Obec Kočín-Lančár nie je zriaďovateľom Základnej školy. Základné 
školy vo Vrbovom sú školským obvodom pre deti z obce Kočín-Lančár, 

ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku pre ročníky 1. až 9. na 
základných školách vo Vrbovom. 

 
(4) Obec Prašník nie je zriaďovateľom Základnej školy.  Základné školy 

vo Vrbovom sú školským obvodom pre deti z obce Prašník, ktoré si 
plnia povinnú školskú dochádzku pre ročníky 1. až 9. na základných 

školách vo Vrbovom. 
 

(5) Obec Šípkové nie je zriaďovateľom Základnej školy. Základné školy 
vo Vrbovom sú školským obvodom pre deti z obce Šípkové, ktoré si 

plnia povinnú školskú dochádzku pre ročníky 1. až 9. na základných 

školách vo Vrbovom. 
 

(6) Obec Šterusy nie je zriaďovateľom Základnej školy. Základné školy 
vo Vrbovom sú školským obvodom pre deti z obce Šterusy, ktoré si 

plnia povinnú školskú dochádzku pre ročníky 1. až 9. na základných 
školách vo Vrbovom. 
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(7) Obec Trebatice je zriaďovateľom Základnej školy Trebatice                 
pre ročníky 1. až 4.  Základné školy vo Vrbovom sú školským obvodom 

pre deti z obce Trebatice, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku   

pre ročníky 5. až 9. na základných školách vo Vrbovom. 
 

(8) Obec Krakovany je zriaďovateľom Základnej školy Krakovany           
pre ročníky 1. až 4. Základné školy vo Vrbovom sú školským obvodom 

pre deti z obce Krakovany, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku 
pre ročníky 5. až 9. na základných školách vo Vrbovom. 

 
(9) Obec Ostrov je zriaďovateľom Základnej školy Ostrov pre ročníky         

1. až 4. Základné školy vo Vrbovom sú školským obvodom pre deti 
z obce Ostrov, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku                  

pre ročníky 5. až 9. na základných školách vo Vrbovom. 
 

(10) Spoločný školský obvod sa zriaďuje pre účely zabezpečenia povinnej 
školskej dochádzky a náležitostí stanovených zákonom. 

   

 § 3 
Účel zmluvy 

 

Účelom tejto zmluvy je v súlade s ustanoveniami § 4aa, ods. 2,  a ods. 3, 

písm. a) a e) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl  
a školských zariadení v platnom znení, na základe ktorej ak má obec 

zriadený spoločný školský obvod, v ktorom si bude žiak  plniť povinnú 
školskú dochádzku, úhrada cestovných nákladov na dopravu žiaka do  

a zo školy v súvislosti s plnením povinnej školskej dochádzky pri splnení 
podmienok Smernice Ministerstva školstva VVaŠ SR č. 50/2017, ktorou sa 

určuje postup pri rozdeľovaní príspevku na dopravu, ktorá je účinná     
odo dňa 01.09.2017. 

   § 4 

Záverečné ustanovenia 

 

 
(1) Táto zmluva o zriadení společného školského obvodu Základných škôl 

vo Vrbovom sa uzatvára na dobu neurčitú.  
 

(2) Účastníci zmluvy berú na vedomie, že prevádzka Základných škôl     

vo Vrbovom bude zabezpečená v zmysle platných príslušných 
ustanovení a akékoľvek závažné skutočnosti a problematika 

vzťahujúca sa k zabezpečeniu prevádzkovania a činnosti školy bude 
prejednávaná štatutárnymi orgánmi obcí za prítomnosti 

zodpovedných riaditeľov škôl.  
 

(3) Výpoveď z tejto Zmluvy môžu dať zmluvné strany najneskôr            

k 30. júnu príslušného roka. Výpovedná lehota je dva mesiace 
a začína plynúť od 1. júla príslušného roka, v ktorom bola daná  

a skončí sa dňa 31.08. príslušného roka. Výpoveď nesmie ohroziť 

vykonanie povinnej školskej dochádzky v príslušnom školskom roku.  
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(4) Zmluvné strany prehlasujú, že na tejto zmluve sa dohodli dobrovoľne 
v zmysle platných právnych predpisov, prejav ich vôle bol slobodný, 

vážny  a doslovné znenie tejto zmluvy je sním v úpnom súlade.  Táto 

zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu s jej 
obsahom bola vlastnoručne podpísaná štatutárnym zástupcom 

príslušnej obce.  

 

 

Vo Vrbovom, dňa 31.08.2020 
 

 
Vypracoval: JUDr. Štefan Kubík – zástupca primátorky 

Zverejnené: 31.08.2020 
 

 
 

 
 

 
          

  Dott. Mgr. Ema Maggiová                                    Ing. Štefan Lányi 
primátorka mesta Vrbové                            starosta obce Kočín-Lančár   

 

 
 

 
 

          
         Emil Škodáček                                             Janka Miškufová 

     starosta obce Prašník                                   starostka obce Šípkové 
 

 
 

 
 

 
          

        Štefan Madunický                                           Mgr. Juraj Valo        

starosta obce Šterusy                                   starosta obce Trebatice 
 

 
 

 
 

 
          

   PhDr. František Klinovský                                        Jozef Tkácz 
     starosta obce Krakovany                                 starosta obce Ostrov 

 


