
Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v obci Nižné Ladičkovce,  dňa 18.10.2019

Na  VZN sa OZ uznieslo, dňa : 29.11.2019

VZN zverejnené  od   29.11.2019  do  15.12.2019

 Obecné zastupiteľstvo v obci  Nižné Ladičkovce na základe ust. § 6 odst. 1    
 a ust. § 11 ods. 4 pís. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení    
 neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 8 zákona č. 596/2003 Z.z.           
 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien 
 a predpisov

 v y d á v a   

                 Všeobecne  záväzné  nariadenie  

                č. 1/2019
o určení spoločného školského obvodu Základnej školy, ktorej zriaďovateľom
                                     je obec Nižné Ladičkovce

Článok  1

Vymedzenie pojmov

Školský obvod tvorí územie obce alebo jej časť, kde má škola sídlo.                                          

Spoločný školský obvod tvorí územie súsednej obce alebo jej časť na základe dohody

dvoch obcí.

Článok  2

Úvodné ustanovenia

1. Účelom tohto VZN je určiť školský obvod Základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec 
Nižné Ladičkovce v záujme vytvorenia podmienok pre plnenie povinnej školskej 
dochádzky žiakov základnej školy.  

2. Obec Nižné Ladičkovce je zriaďovateľom Základnej školy v Nižných Ladičkovciach, 
Nižné Ladičkovce 107, 067 11 Ľubiša.  



                                                              Článok  3

Spoločný školský obvod základnej školy zriadenej obcou

1. V zmysle § 8 odst. 1 a odst. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila obec Nižné 
Ladičkovce dohodu s obcou Vyšné Ladičkovce o spoločnom školskom obvode.

2. Spoločným školským obvodom pre plnenie školskej dochádzky pre tieto obce určuje 
Základnú školu v Nižných Ladičkovciach, Nižné Ladičkovce 107, 067 11 Ľubiša pre 
žiakov s trvalým pobytom v Nižných Ladičkovciach a Vyšných Ladičkovciach takto : 

Nižné Ladičkovce     - žiaci 1. - 4. ročníka                                                                      
Vyšné Ladičkovce    - žiaci 1. - 4. ročníka

Článok  4

Plnenie povinnej školskej dochádzky

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v spoločnom školskom obvode, ak 
sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 2 tohto článku. 2. Žiak môže plniť 
povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo určeného školského obvodu v ktorom 
má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy do ktorej sa hlási.Riaditeľ 
základnej školy do ktorej bol žiak prijatý, ozámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej 
školy v školskom obvode v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ale aj zriaďovateľovi základnej
školy do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy oznámi 
obci v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho prijatie do základnej školy v príslušnom 
školskom obvode.

Článok  5

Rozšírenie spoločného školského obvodu

2. Rozšírenie spoločného školského obvodu o ďalšie obce, ktoré nezriadili školy, alebo školy 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti boli vyňaté zo siete škôl a školských zariadení je možné po 
prerokovaní s riaditeľom školy, podpísaní dohody a začlenení do existujúceho spoločného 
školského obvodu a po schválení obecným zastupiteľstvom.



Článok  6

  Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky toho všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo

            obce Nižné Ladičkovce.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce      

             Nižné Ladičkovce, dňa 29.11.2019

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom : 01.12.2019

            

         

                                                            Ing. Ján  H U D Á K

                                                            starosta obce

                                                                                                  


