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 Naša značka: 16554/MSUST/SOCSK/2986/2022 

  

  

 V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e   

č.  5/ 2022 

o určení školského obvodu a spoločných školských obvodov. 

 (ďalej len „nariadenie“). 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá   podľa § 6   ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

Čl. I 

Školský obvod základnej školy 

Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ Základnej školy Hurbanova 128/25, Stará Turá zriaďuje 

školský obvod tejto základnej školy, ktorý tvorí územie mesta Stará Turá. 

 

Čl. II 

Spoločný školský obvod 

 

Mesto Stará Turá ako zriaďovateľ Základnej školy Hurbanova 128/25, Stará Turá, na základe 

uzavretých dohôd o zriadení spoločného školského obvodu s obcami zriaďuje spoločné 

školské obvody s obcami:  Hrašné, Vaďovce, Hrachovište, Višňové, Poriadie, Rudník. 

 

Čl. III 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie MsZ Stará 

Turá č. 7/2012-Nar. 

2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením  Mestského  zastupiteľstva mesta Stará Turá 

uznesením č. 32- XXXVIII/2022 zo dňa  27.10. 2022.  

3) Všeobecné záväzné nariadenie bolo zverejnené dňa 31.10.2022 a  nadobúda 

účinnosť  pätnástym dňom odo dňa jeho zverejnenia (§ 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 

 

 

 

 

 

                                                                                                        PharmDr. Leopold Barszcz 

                                                                                                                primátor mesta  
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Príloha č. 1- dohoda o zriadení spoločného školského obvodu s obcou Rudník. 

 

Spoločné školské obvody sú zriadené na základe dohody o zriadení spoločného školského 

obvodu medzi mestom Stará Turá  a : 

1. Obcou Hrašné, dňa 30.09.2004 

2. Obcou Vaďovce dňa 30.09.2004 

3. Obcou Hrachovište dňa 30.09.2004 

4. Obcou Višňové dňa 11.11.2004 

5. Obcou Poriadie dňa 14.4.2011 

6. Obcou Rudník dňa 2.11.2022. 


