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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Stará Ves č. 4/2019
o určení školského obvodu Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi v zmysle § 6 ods. l a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 2
písm. g) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a na vyššie územné celky a v súlade § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1.
Základné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je určiť školský obvod základnej školy, ktorej zriaďovateľom
je Mesto Spišská Stará Ves (ďalej iba mesto) v záujme vytvorenia podmienok pre
plnenie školskej dochádzky žiakov základnej školy.
2. Mesto je zriaďovateľom Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy
v Spišskej Starej Vsi, Štúrova 231/123 (ďalej len základná škola).
3. Školský obvod tvorí územie mesta a jeho miestnej časti.
4. Spoločný školský obvod tvorí územie susedných obcí na základe dohody týchto obcí.
5. Školský obvod územne stanovuje povinnosť plnenia školskej dochádzky žiakmi
v základnej škole, ktorí majú trvalý pobyt v rámci územia určeného týmto VZN.
Čl. 3
Školský obvod základnej školy
1. Mesto určuje svojim VZN školský obvod základnej školy zriadenej mestom pre
plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov:
 mesta Spišská Stará Ves
 miestnej časti Lysá nad Dunajcom
2. Mesto po vzájomnej písomnej dohode so štatutárnymi zástupcami obcí, kde nie je
zriadená základná škola obcou, pre zabezpečenie prvého a druhého stupňa povinnej
školskej dochádzky vytvára spoločný školský obvod základnej školy zriadenej mestom
s obcami:
 Červený Kláštor
 Havka
 Jezersko
 Lechnica
 Majere
 Matiašovce
 Malá Franková
 Osturňa
 Reľov
 Veľká Franková
 Zálesie

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode,
v ktorom nemá žiak trvalé bydlisko a prijatie žiaka zo spoločného školského obvodu do
základnej školy zriadenej Mestom Spišská Stará Ves platia ustanovenia osobitného
zákona1/.
2. Týmto VZN sa ruší VZN mesta Spišská Stará Ves č. 8/2010 o určení školského obvodu
Základnej školy v Spišskej Starej Vsi zo dňa 12. októbra 2010.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

V Spišskej Starej Vsi, 3. apríla 2019
Ing. Ján Kurňava
primátor mesta

______________
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§ 8 ods. 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správ v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

