Dohoda o zľĺadenísnoločnéhoškolského obvodu

uzatvoĺenávsuladesŞ8ods.2zákonaě.59612003Z.z'oštâtnejspľávevškolstveaškolskej
samospráve a o zmene a doplnení niektor'ých zĺíkonovv znení neskoršíchpredpisov

čl I.

Účastníci dohody
Svodín
Hlavná ulica 1117/1,943 54 Svodín
Gabriel Vígh' staľostâ obce

Obec:
Sídlo:
zast.:

lČo:

00309281

ďalej len ,,obec Svodín"
a

Bruty

Obec:
Sídlo:

943 55 Bľuty l11
Ing. Alexandeľ Hubaě, starosta obce

zast,i

lČo:

00308820

ďalej len ,,obec Bľuty"

čl.u.

Predmet dohody
obec Svodín v zmysle ţ 6 zákona č. 596/2003 Z. z' o šţótnej spróve v školstve ą
škalskŁj samospráve a o zmene a doplnení niehoľých zákonov v znení neskorších
predpisov je zľiad'ovateľom Zríkladnej ŠkolyLajosa Csongĺádyho s r,}rrčovacím
jazykom maďaľským _ Csongĺády Lajos Alapiskolą Skolská l, Svodín _ Szógyén'
so sídlom Škokka úica llŻ5/l,943 54 Svodín aZćů<ladĺejškoly, Školská 2, Svodín,
so sídlom Školská ulica 1I72l2,943 54 Svodín.

2.

obec Bruty nemá zriadenú základnú školu.

t

Účastníci dohody sa v súlade s $ 8 oĺß. 2 zákoną č. 596/2003 Z. z. o štótnej správe v
školsne a školskej samospráve a o zmene a doplnení nielctorých zókonov y znení
neskoľšíchpredpisov dohodli na ziadení spoločnéhoškolského obvodu s cielbm
zabezp eóenia p oviĺnej školskej dochádzky.

čl. ĺrr.

Určenie spoločnéhoškolského obvodu
Účastníci dohody podľa člĺínkuII sa dohodli na niadeni spoloěného školského
obvodu Zíkladnej školy Lajosa Csongrádyho s vyr.rčovacímjazykom maďarsk1fm Csongrády Lajos Alapiskolą Škohká 1, Svodín - Szőgyén' so sídlom Školská ulica
ll25|l,943 54 Svodín aZźkladĺeiškoly, Škokká2, Svodín, so sídlom Škobkáulica
l172l2' 943 54 Svodín' Tento spoloěný školský obvod sa zĺiaďuje pre ž:iakov L až 9.
roěníka zĺĺkladnejškoly s trvalým pobýom na územíobce Bľuty.

čl. rv.

Úhrada cestovných nákladov
ŠkoĘktoru žiak navštevuje, v zmysle $ 4aa ods. 2 zákoĺa ě,. 59712003 Z. z. o
ťtnancovaĺlíziikladných škôl' stľedných škôl a školských zariadení v zrení neskoĺších

pĺedpisov, mesačne ĺbráAza zákoĺlnémuzĺístupcovižiaka cestovné nĺíkladyna dopravu žiaka
z obce Bruţ, t. j. z obce jeho trvalého pobytu do školy a späťvo ýške najnižšieho žiackeho
zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej dopĺave, ak zriaďovateľ nezabezpeě1
dopĺaw žiaka inak.

čl v.

Prechodné ustanovenia
ZriaÄenie spoločnéhoškolského obvodu podľa tejto dohody podlieha schvlíleniu
v obecnom zastupiteľstve úěastníkov tejto dohody.

čl vr.

Zâverečné ustanovenia

l.
2.
3.

Táto dohoda 'o zriadení spoloěného školského obvodu nadobúda platnosť dňom
podpísania oboma účastníkmidohody a účinnosťnasledujúci deň po dni jej
zverejnenia.
Všetky zmeny a dodaĘ k tejto dohode sa uskutočnia ýluěne písomnou foľmou.
Táto dohoda je vyhotovená v šty'roch rovnopisoch, zkhoých dva dosţane kažÄâ
zúčashrenýchstrán dohody.

v Brutoch,

Ví
obce Svo

^.

Ing
stârosta

.4 r..!ł.:..YII.

n

