VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KOBYLY
O ŠKOLSKOM OBVODE ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KOBYLY

Obec KOBYLY
VZN O ŠKOLSKOM OBVODE ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Obecné zastupiteľstvo obce Kobyly, v súlade s ustanovením § 6 odsekov 1 a 2 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zároveň v súlade
s ustanovením § 8 odsek 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej správe
v školstve“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2018
O ŠKOLSKOM OBVODE ZÁKLADNEJ ŠKOLY
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE KOBYLY

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia („ďalej aj „nariadenie“) je určenie
školského obvodu Základnej školy zriadenej obcou Kobyly.
§2
Základné ustanovenia
(1) Obec Kobyly je zriaďovateľom Základnej školy pre ročníky 1. – 4.1 (ďalej len
„Základná škola“) so samostatnou právnou subjektivitou.2
(2) Základná škola je zriadená obcou Kobyly pri prenesenom výkone štátnej správy3 a je
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená do
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.4

§6 odsek 1 zákona o štátnej správe v školstve
§18 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
3
§6 odsek 1 zákona o štátnej správe v školstve
4
§15 zákona o štátnej správe v školstve
1
2
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ČLÁNOK II.
ŠKOLSKÝ OBVOD
§3
Školský obvod Základnej školy obce Kobyly tvorí územie obce Kobyly.
ČLÁNOK III.
POVINNÁ ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA
§4
Žiak, ktorý má trvalé bydlisko v obci Kobyly plní povinnú školskú dochádzku v
Základnej škole v obci Kobyly, ak sa jeho zákonný zástupca nerozhodne podľa
ustanovení § 5 tohto nariadenia.
§5
(1) Žiak, ktorý má trvalé bydlisko v obci Kobyly môže plniť povinnú školskú dochádzku aj
v základnej škole mimo školského obvodu obce Kobyly len so súhlasom riaditeľa
základnej školy, do ktorej sa hlási.
(2) Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi
Základnej školy Kobyly, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak
prijatý.
(3) Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, do ktorej bol žiak s trvalým pobytom
v obci Kobyly prijatý oznámi obci Kobyly jeho prijatie do základnej školy v svojom
príslušnom školskom obvode.
§6
Pre plnenie povinnej školskej dochádzky v ročníkoch 5. – 9. je pre žiakov s trvalým
pobytom v obci Kobyly školským obvodom Základná škola na Wolkerovej ulici č. 10
v Bardejov.
ČLÁNOK IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§7
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol obvyklým spôsobom zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle obce v súlade s §6 odsek 3 zákona č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 6. 2. 2018.
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Pripomienky k návrhu neboli, návrh nariadenia bol z pripomienkovania zvesený dňa
20. 2. 2018.
§8
Obecné zastupiteľstvo obce Kobyly toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo dňa
20. 2. 2018 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2018.
§9
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením obvyklým
spôsobom na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 20. 3. 2018.
§10
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 5. 4. 2018.

Ing. Jozef Šoltys
starosta obce
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