Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019
obce Ľubotice
o určení spoločného školského obvodu ZŠ

Obec Ľubotice v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §8 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v y d á v a toto Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
ZŠ Ľubotice.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Ľubotice o určení školského obvodu
pre ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice ( ďalej len „nariadenie“), je určiť školský obvod
pre ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec Ľubotice, s cieľom zabezpečiť povinnú školskú dochádzku
žiakom základnej školy.
Toto nariadenie určuje aj spoločný školský úrad pre obce, s ktorými má obec uzatvorenú
dohodu v súlade s § 8 odst. 1 a ods.2 a § 39hc zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Základné ustanovenia
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko.
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v
ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa 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.

Článok 3
Spoločný školský obvod základnej školy zriadenou obcou
1. Spoločný školský obvod sa určuje na základe dohody uzatvorenej v súlade s §8 odst.1 o odst.2
zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Spoločným školským obvodom pre plnenie povinnej školskej dochádzky pre tieto obce určuje
Základnú školu Ľubotice, Strážnická 26, Ľubotice pre žiakov s trvalým pobytom v Ľuboticiach,

Vyšná Šebastová a Podhradík takto:
Ľubotice
Vyšná Šebastová
Podhradík

žiaci 1. - 9. ročníka
žiaci 1. - 9. ročníka
žiaci 1. - 9. ročníka
Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce zo
dňa 14.6.2004 o vytvorení spoločného školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Ľubotice.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.09.2019.

V Ľuboticiach dňa 1.8.2019

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

