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DOHODA 
o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy.

Článok 1
Účastníci dohody

1. OBEC Šarišské Bohdanovce
IČO: 327786
Zastúpená starostom obce Petrom Merkovským

2. OBEC Varhaňovce
IČO: 327956
Zastúpená starostkou obce Mgr. Ľubicou Pankievičovou

3. OBEC Mirkovce
IČO: 327484
Zastúpená starostom obce Mgr. Mariánom Engelom

4. OBEC Brestov -
IČO: 326844 . 
Zastúpená starostom obce Jozefom Šoltésom

5. Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce
IČO: 3/876805
Zastúpená riaditeľkou školy RNDr. Monikou Kaľatovou

Článok 2
Predmet dohody

l) ÚČastníci dohody uvedení v článku l tejto dohody sa podľa § 8 ods.2 zákona č.
5961:~W03 Z.z. (Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov) dohodli na

spoločnom školskom obvode základnej školy
pre žiakov svojich obcí. Školský obvod základnej školy bol vytvorený z obcí: Šarišské
Bohdanovce, Varhaňovce, Mirkovce, Mirkovce casť Nereše (ďalej len Mirkovce)
a Brestov.
Školský obvod pre obec Varhaňovce je obec Šarišské Bohdanovce len pre žiakov 5. -
9. ročníka. -
Školský obvod pre obec Mirkovce je obec Šarišské Bohdanovce len pre žiakov 5. - 9.
ročníka.
Školský obvod pre obec Brestov je obec Šarišské Bohdanovce pre žiakov l. - 9.
ročníka.

2) Miestom, kde žiaci týchto obcí budú plniť povinnú školskú dochádzku je:
Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce.
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Článok 3
Ďalšie dojednania

l) Zriadením spoločného školského obvodu základnej školy je zabezpečená zákonom
stanovená povinná školská dochádzka žiakov s trvalým bydliskom v obciach: Šarišské
Bohdanovce, Varhaňovce, Mirkovce a Brestov. .

2) Zriadenie spoločného školského obvodu nevylučuje možnosť plniť časť povinnej
školskej dochádzky v mieste bydliska, ak príslušná obec má zriadenú základnú školu.

3) Žiaci s trvalým pobytom v obci Varhaňovce plnia časť povinnej školskej dochádzkyod
1. po 4. ročník v mieste bydliska, čo nevylučuje možnosť plniť ju aj v mieste spoločného
školského obvodu, ak kapacitné možnosti školy neumožňujú plniť ju v mieste bydliska.

4) Žiaci s trvalým bydliskom v obci Mirkovce plnia časť povinnej školskej dochádzky od
1. po 4. ročník v mieste bydliska, čo nevylučuje možnosť plniťju aj v mieste spoločného
školského obvodu, ak kapacitné možnosti školy neumožňujú plniť ju v mieste bydliska.

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Táto dohoda je napísaná v 8 rovnopisoch, pričom 2.-5. účastník obdrží po jednom
rovnopise a l.účastník obdrží 4 rovnopisy.

2) Účastníci svojimi podpismi potvrdzujú platnosť tejto dohody, zaväzujú s ju

Peter Merkovský

Mgr. Ľubica Pankievičová

Mgr. Marián Engel

Jozef Šoltés
• J

RNDr. Monika Kal'atová


