
Všeobecne záväzné nariadenie obce Horovce 

Č. 1/2015 

o určení školského obvodu Základnej školy Horovce č. 79, 020 62 Horovce, spadajúcej 

do zriaďovateľskej pôsobnosti Obce  H o r o v c e. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Horovciach podľa  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj na základe 

ustanovení zákona NR SR č. 5696/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

Všeobecne záväznom nariadení 

(ďalej len VZN) 

o určení školského obvodu Základnej školy v Horovciach, spadajúcej do 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce  H o r o v c e 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Účelom tohto nariadenia je upraviť postup pri zriaďovaní školského obvodu Základnej 

školy v Horovciach, patriacej do zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce ( ďalej len  

„základná škola „) 

2. Školský obvod územne stanovuje povinnosť plnenia povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, ktorí majú trvalý pobyt v rámci územia určeného týmto VZN. 

§ 2 

Školský obvod Základnej školy v Horovciach 

     Obec určuje týmto VZN školský obvod základnej školy zriadenej Obcou. Školský obvod 

základnej školy tvorí územie obce. 

§ 3 

Všeobecné ustanovenie VZN 

1. Štatutárni zástupcovia obcí, ktoré nezriadili základné školy sa dohodnú o začlenení 

ţiakov do školského obvodu školy určenom v tomto VZN. 

2. Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 

má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca ţiaka nerozhodne podľa bodu § 3 ods. 3 

tohto VZN. 

3. Ţiak môţe 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 ţiak prijatý, oznámi túto skutočnosť 

riaditeľovi základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto 



základnej školy, oznámi obci, v ktorej má ţiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do 

základnej školy v príslušnom školskom obvode. 

§ 4 

Rozšírenie školských obvodov 

Obec po vzájomnej písomnej dohode o rozšírení školského obvodu so štatutárnym 

zástupcom obce,  ktorá nezriadila základnú školu, z a r a ď u j e  do svojho školského 

obvodu základnej školy zriadenej obcou ţiakov vo veku povinnej školskej dochádzky. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Rozšírenie školského obvodu a ďalšie obce, ktoré nezriadili školy alebo školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti boli vyňaté zo siete škôl a školských zariadení je moţné 

len po prerokovaní s riaditeľom školy a podpísaní o začlenení do existujúceho 

školského obvodu zriaďovateľom  školy. 

2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Horovciach, dňa ..........2015 

uznesením č. ......../2015. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016. 

 

 

 

                                                                                                            Milan Velas 

                                                                                                            starosta obce  


