
Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva Stará 
Turá č. 12/2004-Nar.

o určení školského obvodu a spoločných školských obvodov 

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá na svojom zasadnutí dňa 28.10.2004 uznesením č. 
2-XVI/2004 schválilo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov toto všeobecne záväzné 
nariadenie vydané v súlade s ust. § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  a ust. § 8 ods. 1 až ods. 7 zák. NR SR č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

§ 1
Školský obvod základnej školy

Zriaďovateľ Základnej školy Hurbanova ul. č. 128/25, Stará Turá – mesto Stará Turá 
zriaďuje školský obvod  tejto základnej školy, ktorý  tvorí územie mesta Stará Turá 1).

§ 2
Dohoda o spoločnom školskom obvode

Zriaďovateľ Základnej školy Hurbanova ul. č. 128/25 – mesto Stará Turá v súlade 
s právnymi predpismi 2) na základe uzavretých dohôd o zriadení spoločného školského 
obvodu s obcami zriaďuje spoločné školské obvody v súlade s prílohou tohto všeobecne 
záväzného nariadenia.      

§ 3
Plnenie povinnej školskej dochádzky

3.1.  Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 
má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa ods. 3.2.  O prijatí žiaka 
vydá riaditeľ školy  rozhodnutie podľa osobitného predpisu3).

3.2.  Povinnú školskú dochádzku môže žiak plniť  v základnej škole mimo školského obvodu, 
v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. 
Riaditeľ tejto základnej školy, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom 
obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol 
žiak prijatý4). 
        Ak má žiak, prijatý do základnej školy v územnom obvode mesta Stará Turá,  trvalé 
bydlisko mimo územného obvodu mesta Stará Turá, ako aj mimo spoločného školského 
obvodu podľa § 2 tohto nariadenia, mesto Stará Turá, ktoré je zriaďovateľom prijímajúcej 
školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy 
v územnom obvode mesta Stará Turá.

§ 4

Základná škola Hurbanova ul. č. 128/25, Stará Turá je povinná z prostriedkov štátneho 
rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka s trvalým bydliskom v obci,  s ktorou  je 
zriadený spoločný školský obvod podľa § 2 tohto nariadenia, cestovné náklady na dopravu 
žiaka do tejto školy ako aj späť do miesta trvalého bydliska žiaka vo výške ceny  hromadnej 
dopravy, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak 5).
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§ 5
Záverečné ustanovenie

      Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN ruší sa účinnosť Všeobecne záväzného 
nariadenia MsZ Stará Turá  č. 6/2002-Nar. a č. 6/2004-Nar.
      Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa  
29.10.2004 a nadobúda účinnosť dňom 13.11.2004. 

V Starej Turej, dňa 29.10.2004

                                                                                       Ing. Ján  K i š š
                                                                                       primátor mesta

Poznámky:

1)  § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2) § 8 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3) § 46 a §47 zákona SNR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení nesk. predpisov

4) § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5) § 8 ods. 6 a 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Príloha
k Všeobecne záväznému nariadeniu MsZ Stará Turá č. 12/2004-Nar., ktorá sa 

týka určenia spoločných školských obvodov

Zriaďovateľ Základnej školy Hurbanova ul. č. 128/25 v Starej Turej – mesto Stará Turá na 
základe uzavretých dohôd o zriadení spoločného školského obvodu s obcami Hrašné, 
Vaďovce a Hrachovište zriaďuje nasledujúce spoločné školské obvody:  
    

Spoločný školský obvod: ZŠ Hurbanova č. 128/25, Stará Turá  zriadený na základe  
Dohody o zriadení spoločného školského obvodu , uzavretej medzi mestom Stará 
Turá a obcou Hrašné dňa 30.9.2004, pre 1. až 9. ročník základnej školy.   Spoločný 
školský obvod  pozostáva zo školského obvodu podľa ust. §1 tohto VZN 
a z územného obvodu obce Hrašné.

Spoločný školský obvod: ZŠ Hurbanova č. 128/25, Stará Turá  zriadený na základe  
Dohody o zriadení spoločného školského obvodu , uzavretej medzi mestom Stará 
Turá a obcou Vaďovce dňa 30.9.2004,   pre 5. až 9. ročník základnej školy . Spoločný 
školský obvod  pozostáva zo školského obvodu podľa ust. §1 tohto VZN 
a z územného obvodu obce Vaďovce.

Spoločný školský obvod: ZŠ Hurbanova č. 128/25, Stará Turá  zriadený na základe  
Dohody o zriadení spoločného školského obvodu , uzavretej medzi mestom Stará 
Turá a obcou Hrachovište dňa 30.9.2004, pre 1. až 9. ročník základnej školy.
Spoločný školský obvod  pozostáva zo školského obvodu podľa ust. §1 tohto VZN 
a z územného obvodu obce Hrachovište.


