MESTO SVIDNÍK
Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo:

13/2012

Mesto Svidník,
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 podľa §8 ods.1 a 2 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 13/2012
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Svidník.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

14. augusta 2012

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:

14. augusta 2012

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

14. augusta 2012

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

24. augusta 2012

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

27. augusta 2012

Pripomienky písomne:

Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Pripomienky elektr.:

prednosta@svidnik.sk

Pripomienky faxom:

054/7522 394

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:

04. septembra 2012

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:

05. septembra 2012

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

20. septembra 2012

Zvesené z úradnej tabule dňa:

21. septembra 2012

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:

238/2012

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určujú školské obvody
pre jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník.

Článok 2
Určenie školských obvodov
1. Na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník sú určené tri školské obvody.
2. Školské obvody pre jednotlivé základné školy sú určené takto:
a) 1. Školský obvod pre Základnú školu na Ul. Komenského tvoria ulice a obce: Čsl.
Armády, Pionierska, Bardejovska, Polyvková, Pavlovičová, MUDr. Pribulu,
Duchnovičová, Kutuzovová, Komenského, Dr. Goldbergera, Sov.hrdinov (od
Nábrežnej po mestský úrad), Nábrežná, Poštová, Stropkovská, Gen. Svobodu,
Kukoreliho, Dezidera Millyho, Slovenského národného povstania, Víta Nejedlého
a obce Nižná Jedľová, Vyšná Jedľová, Nižný Orlík, Vyšný Orlík (druhý stupeň),
Rakovčík, Duplín, Jurková Voľa, Mestisko.
b) 2. Školský obvod pre Základnú školu na Ul. 8. mája tvoria ulice a obce: Hrabová,
Part.Kmiťa, Lipová, T.H.Ševčenka, Mierová, 1.mája, J.Gagarina, Budovateľská,
Makovická, Pod lesom, Čat. Nebiljaka, Sov.hrdinov (od J. Gagarina po PSS),
Duklianska, 8.mája – bl.D,E,F,G,H,I a obce Ladomírová (druhý stupeň), Kapišová.
c) 3. Školský obvod pre Základnú školu na Ul. Karpatskej tvoria ulice a obce:
Karpatská, Ľ.Štúra, Mládeže, 8.mája (od budovy mestského úradu po blok B vrátane),
Dlhá, Záhradná, Partizánska, Kpt. Pavlíka a obce Korejovce, Medvedie, Vagrinec,
Krajné Čierno, Nižná Písaná, Vyšná Písaná, Šemetkovce, Hrabovčík, Stročín,
Kečkovce, Nová Polianka.
3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú
základnú školu. Ak je žiak zapísaný na inú než spádovú školu, oznámi túto skutočnosť
riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
4. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy,
a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia
súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky
maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

Článok 3
Záverečné ustanovenia.
1. Za dodržiavanie tohto nariadenia zodpovedajú riaditelia jednotlivých základných škôl

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník.
2. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 04. septembra
2012 uznesením č. 238/2012.
3. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 o určení školských
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník a Všeobecne
záväzné nariadenia č. 5/2010 ktorým sa menilo a dopĺňalo Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Svidník č. 5/2009 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Svidník
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli t.j. 20.
septembra 2012.

Ing. Ján Holodňák, v.r.
primátor mesta

