MESTO STARÁ ĽUBOVŇA
__________________________________________________________________________________________

Mesto Stará Ľubovňa na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a § 8 Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a

Všeobecne záväzné
nariadenie č. 35
O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Pripomienky zaslať:
 písomne na adresu:


elektronicky na adresu:

13.07.2020
13.07.2020
13.07.2020
24.07.2020
27.07.2020

Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1,
064 01 Stará Ľubovňa
katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
kultura@staralubovna.sk

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Schválené všeobecne záväzné nariadenie:
Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

12.08.2020
17.08.2020
01.09.2020
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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA
__________________________________________________________________________________________

Mesto Stará Ľubovňa na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a § 8 Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a

Všeobecne záväzné
nariadenie č. 35
O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
V MESTE STARÁ ĽUBOVŇA
schválené uznesením MsZ č. XXIV/2002 zo dňa 25.06.2002
úpravy a doplnky: uznesenie MsZ č. XXVI/2002 zo dňa 22.11.2002,
uznesenie MsZ č. VIII/2004 zo dňa 26. 02. 2004,
uznesenie MsZ č. VIII/2007 pod B/113 zo dňa 13.12.2007,
uznesenie MsZ č. IV/2019 zo dňa 28.02.2019,
uznesenie MsZ č. XIV/2020 zo dňa 12.08.2020
Čl. l.
Všeobecné ustanovenie
Predmetom tohto nariadenia je určenie školských obvodov pre jednotlivé základné školy
v meste Stará Ľubovňa, v ktorých je Mesto Stará Ľubovňa zriaďovateľom pre žiakov, ktorí si
plnia povinnú školskú dochádzku a určenie spoločného školského obvodu pre obce, s ktorými
má mesto Stará Ľubovňa uzatvorenú dohodu v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve pre žiakov, ktorí si plnia povinú školskú
dochádzku.
Čl. 2.
Ustanovenia o školských obvodoch a
spoločných školských obvodov pre obce
1. Základnej škole na Levočskej ulici sa určuje školský obvod:
Ulice: Mýtna, Nám. gen. Štefánika, Nám. sv. Mikuláša, Poľská, Popradská, l. mája, l7.
novembra, Zámocká, Zamoyského, Budovateľská, Vansovej, Obrancov mieru,
Levočská okrem čísla 38.
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2. Školský obvod ZŠ Levočská je zároveň spoločným školským obvodom pre žiakov
s trvalým pobytom v obci Mníšek nad Popradom a pre žiakov s trvalým pobytom
v obci Kremná.
3. Základnej škole na ulici Komenského sa určuje obvod:
Ulice: Komenského, Letná, Okružná, Sládkovičova, Vsetínska, Zimná, Lipová,
Bernoláková, Mierová, Štúrova, Tehelná, Tatranská.
4. Školský obvod ZŠ Komenského je zároveň spoločným školským obvodom pre žiakov
s trvalým pobytom v obci Hraničné.
5. Základnej škole Za vodou sa určuje obvod:
Ulice: Za vodou, Duklianskych hrdinov, Janka Kráľa, Jarmočná, Prešovská,
Slovenského národného povstania, Farbiarska, Garbiarska, Hviezdoslavova,
Levočská 38.
6. Základnej škole s materskou školu sv. Cyrila a Metoda sa určuje obvod:
podľa záujmu rodičov
7. Základnej škole Podsadek sa určuje obvod:
Ulica: Podsadek, Továrenská
Čl. 3.
Možnosti výberu
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko. Žiak môže 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 žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť
riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj
zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom školy, oznámi
obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom
obvode.1
Čl. 4
Vyradenie základnej školy zo siete škôl
V prípade vyradenie základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej
následného zrušenia, určí Mesto školský obvod, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej
školy plniť povinnú školskú dochádzku.2
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Určenie školských obvodov základných škôl v meste Stará Ľubovňa bolo schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva č. XXIV/2002 zo dňa 25. 6. 2002.
1
2

§ 8 ods. 3 a ods. 4 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
§ 8 ods. 5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
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2. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ č. VIII/2007 zo
dňa 13.12. 2007 nadobúda účinnosť 1.1.2008.
3. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ č. IV/2019, č. 92
zo dňa 28.02.2019 a nadobúda účinnosť 16.03.2019.
4. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená uznesením MsZ č. XIV/2020, č.
529 zo dňa 12.08.2020 a nadobúda účinnosť 01.09.2020.

PhDr. Ľuboš Tomko, v.r.
primátor mesta
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