
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Stará Ves č. 8/2010  
o určení školského obvodu  Základnej školy v Spišskej Starej Vsi 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi v zmysle § 6 ods. l a  § 11 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 2 ods. g zákona č. 
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky a podľa § 8, ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie:  
 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu Základnej školy v Spišskej 

Starej Vsi (ďalej len základná škola) Mesto Spišská Stará Ves (ďalej iba mesto) ako 
zriaďovateľ základnej školy vydáva iba pre základnú školu. 
 

2. Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri zriaďovaní, spájaní a rušení školského 
obvodu základnej školy.   
 

3. Školský obvod územne stanovuje povinnosť plnenia školskej dochádzky žiakmi 
v základnej škole, ktorí majú trvalý pobyt v rámci územia určeného týmto VZN. 

 
Čl. 2 

Školský obvod základnej školy 
 

1. Mesto určuje svojim všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej  školy 
zriadenej mestom  pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov z: 
• mesta Spišská Stará Ves  
• miestnej časti Lysá nad Dunajcom  

 
2. Mesto po vzájomnej písomnej dohode medzi štatutárnymi zástupcami obcí, ktoré 

nezriadili školy,  z a r a ď u j e   do školského obvodu základnej školy zriadenej 
mestom, žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky z: 
• obce Lechnica 
• obce Červený Kláštor 
• obce Majere 
• obce Havka 
• obce Matiašovce 



• obce Zálesie 
• obce Osturňa  
• obce Malá Franková  
• obce Veľká Franková 
• obec Reľov 
• ostatné okolité obce v súlade s platnou legislatívou.  

 
3. Na žiakov navštevujúcich školu z iných obcí, ako je vymedzené v tomto VZN, sa 

vzťahuje bod 2 čl. 3 tohto VZN. 
 

Čl. 3 
Plnenie povinnej školskej dochádzky 

 
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 

má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne, aby žiak plnil povinnú 
školskú dochádzku v základnej škole v inom školskom obvode.   

 
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského 

obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej 
sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý oznámi túto skutočnosť 
riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako 
aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je 
zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, 
jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.     

 
3. V prípade vyradenia školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného 

zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej 
základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa bodov 4. – 5.  Ak nedôjde 
k dohode, školský obvod základnej  školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej 
školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí krajský školský úrad.  

 
Čl. 4 

       Záverečné ustanovenia 
 

1. Rozšírenie školského obvodu o ďalšie obce, ktoré nezriadili školy, alebo školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti boli vyňaté zo siete škôl a školských zariadení,  je 
možné po prerokovaní s riaditeľom školy, podpísaní dohody o začlenení do 
existujúceho školského obvodu a po novelizovaní tohto VZN mestským 
zastupiteľstvom. 
 

2. Ak nedôjde k  dohode podľa bodu 2. čl. 2  tohto VZN a bude ohrozené plnenie 
povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode 
základnej školy krajský školský úrad. 
 

 
3. Základná škola je povinná zákonným zástupcom žiakov z obcí Lechnica, Červený 

Kláštor, Majere, Havka, Matiašovce, Zálesie, Osturňa, Malá Franková, Veľká 
Franková a Reľov z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť cestovné náklady na 
dopravu žiaka do základnej školy v Spišskej Starej Vsi a späť do miesta trvalého 
bydliska vo výške hromadnej dopravy. 



4. Za evidenciu žiakov a úhradu cestovných nákladov zodpovedá riaditeľ základnej 
školy.  

 
 
 
V Spišskej Starej Vsi, 12. októbra 2010 
 
  
                                                                                                       Ing. Jozef Harabin 
                                                                                                          primátor mesta 
 
 
Doložky: 
 

• Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta 

 

 

        Dňa: 13. 10. 2010               pečiatka ......................                    podpis: ........................ 

• Uvedené VZN bolo po jeho schválení MsZ vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:  

       

 

        Dňa: 29. 10. 2010               pečiatka .......................                   podpis ......................... 

• Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule mesta:  

 

     

        Dňa: .........................         pečiatka ...........................                podpis: ........................ 

• Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:  

 

Dňa: ..........................         pečiatka ...........................                podpis: ....................... 


