
MESTOZY0LEN
~fs1o zmluvy:..~/
Datum zverejnenia:

Dohoda
o spadovej materskej skole

(d’alej len ,,dohoda”)

uzatvorená podl’a § 8a zákona ~. 596/2003 Z. z. o ~tátnej správe v ~kolstve a ~kolskej sarnospráve
a o zrnene a doplnenI niektor~’ch zákonov v znenI neskor~Ich predpisov (d’alej aj zákon o ~tátnej správe
v ~kolstve).

I.

UëastnIci dohody

Mesto Zvolen
Námestie slobody è. 22, 960 01 Zvolen
Zastñpené: Ing. Lenkou BaIkovi~ovou, primátorkou mesta
1~O: 00 320 439
(d’alej len ,,Mesto Zvolen”)

a

Obec Breziny
Home Breziny ë. 141,96261 DobráNiva
Zasti~pená: Jánom ~atarom, starostorn obce
R~O: 00319741

(d’alej len ,,Obec Breziny”)

(Mesto Zvolen a Obec Breziny d’alej aj ,, ñ~astnIci dohody”)

II.

Uëel dohody

1. U~elom tejto dohody je napinenie ustanovenI § 28a a § 59a zákona ~. 245/2008 z. z. o v~chove
a vzdelávanI (~kolsk~ zákon) a o zmene a doplnenI niektor~ch zákonov v znenI neskor~Ich
predpisov (d’alej aj ~kolsk~’ zákon), a to ur&nIm spádovej materskej ~koly pre zabezpe&nie
povinného predprimárneho vzdelávania det’orn s trval9m pobytom v obci Breziny.

III.

Predmet dohody

1. Z dôvodu, ~e obec Breziny nemá zriadená materskü ~kolu, á~astnIci dohody v zmysle zákona
o ~tátnej správe v ~kolstve a v sülade so ~kolsk~’m zákonom uzatvárajñ tüto dohodu.

2. U~astnIci dohody sa dohodli, ~e Materská ~kola, Bystrick~ rad 2485/41, 960 01 Zvolen bude
spádovou materskou ~koIou, v ktorej mô~u deti s trval~m pobytom v obci Breziny pinit’ povinne
predprimárne vzdelávanie.

3. Mesto Zvolen sa zaväzuje, ~e spravidla mesiac pred zápisom detI do materskej ~koly pre nov~
~kolsk~ rok oznámi obci Breziny termIn, miesto a spôsob podávania ~iadostI.

4. Obec Breziny sa zaväzuje, ~e spravidla mesiac pred zápisom detI do materskej ~koly pre nov~’
~ko1sk~’ rok poskytne riaditel’ke materskej ~koly menn~’ zoznam detI vo veku povinného
predprimárneho vzdelávania.



5. V Materskej ~ko1e, Bystrick~’ rad 2485/4 1 vo Zvolene ako spádovej rnaterskej ~ko1e budü mat’ deti
vo veku povinného predprimárneho vzdelávania s trvaly”m pobytom v obci Breziny od ~koIského
roku 2022/2023, zabezpe&né prednostnë prijatie, ak zákonn~ zástupca alebo zástupca zariadenia
pre diet’a nevyberie ini~ rnaterski~ ~koIu.

6. Miesto v spádovej materskej ~ko1e bude riaditel’ka materskej ~ko1y det’orn vo veku povinného
predprimárneho vzdelávania s trva1~m pobytorn v obci Breziny rezervovat’ najneskôr do 30. jüna,
ktor~’ predchádza ~koIskému roku, v ktorom sa ma povinné predprimárne vzdelávanie diet’at’a zaèat’.

Iv.
Osobitné protikorup~né ustanovenia

1. UèastnIci dohody sü si vedomI, ~e v Slovenskej republikeje trestn~’m ~inom poni~kanie, poskytnutie
alebo prijatie iiplatku.

2. U~astnIci dohody prehlasujü, ~e zastávajü prIstup nulovej tolerancie ku korupcii na v~etk~ch
i~rovniach a vy~adujü od svojich vIastn~’ch zarnestnancov a zrnIuvn~ch partnerov konanie v sülade
s protikorupën~’mi zákonmi.

3. U~astnIci dohody sa zavazujü dodr~iavat’ nasledovné protikorup~né zásady:
a) neposkytovat’ alebo neponókat’ ~iadne pinenie s ciel’orn presadit’ svoj zárner ~i zIskat’ preñho

sñhlas, podporu alebo povolenie, ak ma prIjemca právnu zodpovednost’ alebo je v postaveni,
v rámci ktorého je schopn9 toto konanie ovplyvnit’. Neposkytovat’ platby niekomu, kto
zabezpe~uje administratIvny proces, za ñëelom u1’ah~enia alebo ur~chIenia realizácie tohto
procesu;

b) neposkytovat’ alebo nepon~kat’ platby zástupcom, zákaznIkom, zm1uvn~m partnerom,
dodávatel’om alebo inej tretej strane (alebo zamestnancovi niektorej z nich), ktoré by malo
za ciel’ presvedëit’ prIjemcu k uzatvoreniu dohody alebo prijatia iného záväzku, alebo ich
uzatvorenI ~i prijatI za priaznivej~Ich podmienok ako t~ch, ktoré by boli inak poni~knuté;

c) neprijat’ od tretIch osôb platby, ktoré maji~ viest’ k uzatvoreniu dohody alebo prijatiu iného
záväzku alebo ich uzatvorenie ~i prijatie za v~’hodnej~Ich podmienok ako tie, ktoré by boli inak
akceptovane;

d) odmietat’ akékol’vek formy korupcie alebo áplatkarstva.

V.
Zánik dohody

1. Dohoda mô~e zanikniit’:
a) pIsomnou dohodou ~astnIkov dohody,
b) alebo bez pIsomnej dohody v ~koIskorn roku, od ktorého si obec Breziny zriadi vlastnii rnatersk~i

~koIu.

2. Dohoduje mo~né vypovedat’ ktor9rnkol’vek áãastnIkom dohody a to najneskôr do 31. 12. ~koIského
roka, ktor~’ predchádza zápisu detI na nov~ ~koIsk9 rok.

VI.
Závere~né ustanovenia

1. Dohoda sa uzatvára na dobu neur~itñ.

9r



2. Dohodu mo~no menit’ len formou pIsornn9ch dodatkov podpIsan~ch oprávnen~’mi zástupcami
ü~astnIkov dohody.

3. U~astnIci dohody berii na vedomie, ~e prevádzka spádovej rnaterskej ~koly bude zabezpe~ená
v zmysle pIatn~ch právnych predpisov. Záva~né skuto~nosti a problernatika vzt’ahujüca sa
k zabezpeèeniu prevádzkovania a ~innosti ~koIy budñ prerokovávané ~tatutámymi zástupcarni obcI
za prItomnosti zodpovedného riaditel’a ~koly.

4. I3~astnIci dohody prehlasujñ, ~e si dohodu riadne pre~ItaIi, jej ustanoveniam porozumeli a na znak
s~ihlasu sjej obsahom dohodu podpisujü.

5. Dohoda je vyhotovená v troch rovnopisoch, p0 jednom rovnopise pre ka~dého t~astnIka dohody
ajeden rovnopis pre spádovñ materskâ ~kolu.

6. Dohoda nadobiida platnost’ dñom podpisu i~astnIkrni dohody a i~innost’ diiom p0 dni zverejnenia
v sülade s § 47a ods. I Ob~ianskeho zákonnIka v znenI neskor~Ich predpisov, s poukazom na § 5a
zákona è. 211/2000 Z. z.o slobodnom prIstupe k informáciám a o zrnene a doplnenI niektor9ch
zákonov (zákon 0 slobode informáciI) v znenI neskor~Ich predpisov.

Vo Zvolene, dna 11. 01. ~ V Brezinách, dna

Za mesto Zvolen: Za obec Breziny:

staro ta b e
Ing. Lenka Balkovi~ová

primátorka mesta




