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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 4/2019
o určení školského obvodu základných škôl mesta Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 2 písm. g)
zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišské Vlachy o určení školského obvodu základných
škôl mesta Spišské Vlachy (ďalej len „VZN“).

Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN”) určuje školské obvody základných
škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Spišské Vlachy.
Mesto Spišské Vlachy je zriaďovateľom týchto základných škôl:
a) Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy,
b) Základná škola, SNP 13, Spišské Vlachy.
2. Školský obvod základnej školy tvorí územie alebo časť mesta Spišské Vlachy vymedzená
týmto nariadením, v ktorom žiak plní povinnú školskú dochádzku.
3. Mesto Spišské Vlachy po dohode s obcami Hincovce, Olcnava, Kolinovce, Kaľava,
Vojkovce, Slatvina, Oľšavka a Žehra určuje spoločné školské obvody pre jednotlivé
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko.

Druhá časť
§2
Školské obvody základných škôl na území mesta
1. Školský obvod Základnej školy, Komenského 6, Spišské Vlachy je po dohode tvorený
územím mesta Spišské Vlachy, vrátane jeho mestských a miestnych častí a územiami
obcí Hincovce, Olcnava, Kolinovce, Kaľava, Vojkovce, Slatvina, Oľšavka, Žehra,
vrátane ich miestnych častí.
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2. Školský obvod Základnej školy, SNP 13, Spišské Vlachy je po dohode tvorený územím
mesta Spišské Vlachy, vrátane jeho mestských a miestnych častí a územím obce Žehra,
vrátane jej miestnych častí.

Tretia časť
§3
Spoločné ustanovenia
1. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom
riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
2. 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. Mesto vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veci rozhodnutia riaditeľa školy o
prijatí žiaka do školy, ktorej je mesto zriaďovateľom.
§4
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením MsZ v
Spišských Vlachoch.
§5
Zrušovacie ustanovenie
Toto VZN zrušuje VZN mesta Spišské Vlachy č. 2/2004 schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva dňa 08. 06. 2004.
§6
Platnosť a účinnosť
Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 28. 09. 2019.

V Spišských Vlachoch 29.5.2019
Vypracoval: Ing. Michal Dzurila

Ľubomír Fifik
primátor
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