
Všeobecne záväzné nariadenie
Mestského zastupiteľstva Stará Turá

č. 6/2002 – Nar.

o určení školských obvodov a regulácii povinnej školskej dochádzky v základných 
školách

v závislosti od trvalého bydliska žiaka.

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 22.8. 2002 uznesením 
č. 6 – XXV/2002 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné 
nariadenie vydané v súlade s ust. § 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 4 ods.11 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.

§ 1
Určenie školských obvodov

Školský obvod základnej školy zriadený mestom tvorí územie mesta alebo jeho časť. 
Zriaďovateľ základných škôl – mesto Stará Turá určuje školské obvody pre jednotlivé 
základné školy v súlade s prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia.

   § 2
Dohoda o spoločnom školskom obvode

     Zriaďovateľ základných škôl – mesto Stará Turá sa v súlade s právnymi predpismi1) 

môže dohodnúť so susednými obcami o spoločnom školskom obvode základnej školy ktorý 
bude presahovať katastrálne územie mesta. 

§ 3
Plnenie povinnej školskej dochádzky

1)    Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalé bydlisko. O prijatí žiaka do školy vydá riaditeľ školy rozhodnutie podľa osobitného 
predpisu. 

2)  Povinnú školskú dochádzku môže žiak plniť v základnej škole mimo určeného  školského 
obvodu so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási, vydaného formou  
rozhodnutia. V tomto prípade riaditeľ školy, do ktorej bol   žiak prijatý, oznámi túto 
skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, 
a svojmu zriaďovateľovi.  Ak má žiak trvalé bydlisko mimo mesta Stará Turá, ako aj mimo 
spoločného školského obvodu podľa § 2 , mesto, ktoré je zriaďovateľom prijímajúcej školy, 
oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy na území 
mesta. 

3)    Riaditeľ školy zohľadňuje pri rozhodovaní o prijatí žiakov z iného školského obvodu aj 
dôsledky vyplývajúce z právnej normy.2)



4)     Rozhodujúcim kritériom pre určenie školského obvodu je  trvalé bydlisko žiaka. 

5)    V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a jej následného zrušenia sa postupuje 
v súlade s právnymi predpismi.3)

§ 4
Prechodné ustanovenie

Na rozhodnutia o prijatí žiakov do základných škôl v Starej Turej pre školský 
rok 2002/2003 sa toto všeobecne záväzné nariadenie nevzťahuje. 

§ 5
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  dňa 15.9.  2002. 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 26.8. 2002 

V Starej Turej dňa 23.8. 2002

                                                                                     Ing. Ján  K I Š Š
                                                                                       primátor mesta 

Poznámky:

1)  § 4 ods.11 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov.

2)   Zák.č. 506/2001 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských   
zariadení pre zabezpečenie prevádzkových nákladov školy.

3)  § 4 ods.13 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov.



Príloha k VZN   č. 6/2002–Nar. ktorým sa určujú školské obvody pre základné 
školy na území mesta a reguluje plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základných školách v závislosti od trvalého bydliska žiaka

Obvod I : ZŠ Komenského č. 320/1 
Ulica – názov:
Dibrovova
Dr. D. Úradníčka
gen. M.R. Štefánika
Hlubockého
Holubyho
Husitská cesta
Jiráskova
Komenského
Kozmonautov
Lipová
8. apríla
SNP                   č.  261, 263, 265, 266, 273, 276,
Miestna časť:    Topolecká
                           Súš

Obvod  II : ZŠ Hurbanova č. 128/25
Ulica – názov:

Dubník  I a II
Hurbanova
Hviezdoslavova
Lúčna
Mierová
Mýtna
Nám. Slobody
Němcovej
Podjavorinskej
SNP                    č.  3, 72, 73, 74, 149, 151, 
Sasinkova
Športová
Štúrova
Uhrova
Sadová
Slnečná

Miestna časť:    Černochov vrch
                          Papraď


