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1.Účel vydania
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje, v súlade so zákonom č. 369/90

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zák. č. 542/90 Zb. o
štátnej správe v školstve a šk. samospráve § 4 odst. 11, školské obvody pre
jednotlivé základné školy

2. Rozsah platnosti
Všeobecné záväzné nariadenie, platí pre fyzické osoby, základné školy,

orgány mesta, pracovníkov mesta.

3. Súvisiace dokumenty

- zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- zák SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a štátnej samospráve v znení
  neskorších zákonov
- zák. č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
  na obce a vyššie územné celky

4. Pojmy a skratky
Zb. - zbierka
Z.z. - zbierka zákonov
Zák. - zákon
SNR - Slovenská národná rada
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
MsZ - mestské zastupiteľstvo

5. Popis činnosti

5.1. Spoločné ustanovenia

5.1.1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole spravidla v školskom
obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. 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 zákl. školy v školskom obvode, v
ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľom školy, do ktorej bol žiak prijatý.
Obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko,
jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
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5.1.2. V prípade vyradenia zákl. školy zo siete škôl a školsk. zariadení a jej
následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci
zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa odseku 5.1.1.

5.2. Školský obvod
Školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce, alebo jej

časť.

5.2.1. Školský obvod ZŠ Komenského
tvorí územie vymedzené ulicami Komenského, Mudroňova, Štefánikova, J. Kráľa,
Riečna, Royova, Pod Lachovcom, Ferka Urbánka, Moyzesova, Sládkovičova, Za
cintorínom, Hravbovská, Hollého, Kuzmányho, Vodárenská a mestskými časťami
Hoštiná, Vieska Bezdedov

5.2.2. Školský obvod ZŠ Gorazdova
tvorí územie vymedzené ulicami Požiarna, 1. mája, Obrancov mieru,
Mojmírova,Rastislavova, Pribinova, Moravská, Svätoplukova, Gorazdova, Vsetínska,
Podjavorinskej, Sreženická, Športovcov , mestskou časťou Ihrište a obec Streženice

5.2.3. Školský obvod ZŠ Mládežnícka
tvorí územie vymedzené ulicami Námestie slobody, Pod Zábrehom, Mládežnícka,
Dvory, Chmelilnec, Okružná, Zábreh, Hoštínska, Nábrežie slobody, Nimnická,
Potôčky, Samoty a obec Nimnica

5.2.4. Školský obvod ZŠ Slovanská
tvorí územie vymedzené ulicami T. Vansovej, Kukučínova, F. Hečku,Lichardova,
Trenčianská, Sadová, I. Krasku, J. Smreka, Novonosická, Spojová, Vajanského, Kpt.
Jaroša, Záhradná, Jesenského,  Hurbanova, Slovanská, Železničná, Vŕšok,
Astrová, Jilemnického, Kvetinová, Ružová, Školská, Továrenská, Tulipánova,
Záskalie, Štúrova a mestská časť Nosice

5. 3. Záverečné ustanovenie

5.3.1. Zmeny a doplnky tohoto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje mestské
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

5.3.2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa .........................2002
a účinnosť nadobúda dňom ...........................


