
Dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci pri uhrádzaní cestovného 

uzavretá medzi: 
 
 

 

1.   Riaditeľstvo: ZŠ Lesnícka 1  

v zastúpení: Ing. Marta Ichniovská , riaditeľka školy 

sídlo: 080 05 Prešov , ul. Lesnícka 1 

IČO: 37877160 

      Bankové spojenie:  ČSOB PREŠOV 

       Číslo účtu:  SK 95 7500 0000 0040 0811 2347 

 

 

a 

 

 

2.   Obec:  Ruská Nová Ves 

zastúpená starostom obce: Tibor Kollár 

        sídlo:  080 05 Ruská Nová Ves 

IČO:  00327727 

        Bankové spojenie: VÚB Prešov 

        Číslo  účtu: SK98 0200 0000 00001992 5572 

 

 

I. Predmet zmluvy 

 

 

      
    V zmysle § 8 ods. 6 a 7 z.č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov je škola,  nakoľko Mesto Prešov má s obcou zriadený 

spoločný školský obvod, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhrádzať zákonnému zástupcovi 

žiaka, ktorý v nej plní povinnú školskú dochádzku cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy 

(aj späť do miesta trvalého bydliska) a to vo výške ceny hromadnej dopravy.  

      Predmetom dohody je záväzok  obce bezodplatne pomôcť škole pri uhrádzaní cestovného 

zákonným zástupcom detí z obce, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku v škole. Obec sa zaväzuje, 

že bude vyplácať cestovné týmto zákonným zástupcom priamo v obci (na Obecnom úrade)  na základe 

podkladov vypracovaných školou. Táto dohoda sa uzatvára na základe žiadosti zákonných zástupcov, 

ktorí sa dožadujú vyplácania cestovného priamo v obci, nakoľko ich  zaťažujú cestovné výlohy  

vynaložené  na cestu do školy , keď sa osobne musia dostaviť na prevzatie peňazí.  

 

 

      

II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

    
     Škola sa zaväzuje vypracovať a odovzdať obci všetky potrebné podklady, na základe ktorých bude 

obec realizovať výplatu cestovného (výplatné listiny s uvedením mena a priezviska dieťaťa, dátum 

narodenia,  číslo domu, zákonný zástupca- otec- matka, číslo OP, čitateľný podpis, obdobie za ktoré sa 

cestovné vypláca . 

     Škola sa zaväzuje vyplatiť finančnú čiastku potrebnú na úhradu cestovného podľa bodu I. na účet 

obce uvedený v úvode. 

     Obec sa zaväzuje do 5 dní od poukázania cestovného na účet obce toto zákonným zástupcom  danú 

čiastku vyplatiť a vrátiť podpísané výplatné listiny škole.   



 

 

III. Doba platnosti zmluvy 
 

     Táto dohoda sa uzatvára na obdobie výplaty cestovného uvedeného v bode I zmluvy t.j. na šk. rok 

2021/22, 2022/23. Škola včas upovedomí obec o skutočnosti, že má poukázané finančné prostriedky 

a odovzdá obci všetky potrebné doklady uvedené v bode II.      

 

 

IV. Záverečné ustanovenia 
 

     Zmluvné strany zatvárajú túto dohodu slobodne a vážne a na znak súhlasu ju podpisujú. Zmluva je 

vyhotovená v troch exemplároch a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení. Jeden 

exemplár obdrží Mestský úrad – odbor školstva , kultúry a cestovného ruchu v Prešove. 

 

 

 

 

V Prešove, dňa: 21.septembra 2021 

 

 

 

 

 

.....................................................    ...................................................... 

       Ing. Marta Ichniovská          Starosta obce   

riaditeľka školy 

 
 


