
O B E C H  L A  D O V  K  A

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka 
č.1/2008

o plnení povinnej školskej dochádzke v základnej škole a o školskom obvode
na území obce Hladovka

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka v zmysle §6 ods.2 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a §20 ods. 3 písmeno a) zákona NR SR 
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a § 8 ods.1 zákona 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a

pre obec Hladovka všeobecne záväzné nariadenie:

Prvá časť 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Predmet nariadenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje povinnosť 
zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý prihlásil dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka.

2) Toto nariadenie ďalej určuje školský obvod pre základnú školu na území obce, 
ktorej zriaďovateľom je obec Hladovka, s cieľom zabezpečiť povinnú školskú 
dochádzku žiakom v základnej škole.

Čl. 2 
Základné pojmy

1) Pre účely tohto nariadenia je  základnou školou Základná škola s materskou školou 
Hladovka, 027 13 Hladovka 238 (ďalej len „základná škola“).
Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa uskutočňuje 
jeho zápisom na základnú školu.



Čl. 3
Miesto a čas zápisu

1) Zápis dieťaťa je určený na druhý pondelok v mesiaci február, ktorý predchádza začiatku 
školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

2) Miesto v triedach 1.- 4. ročníka, čas zápisu zverejní zriaďovateľ prostredníctvom obecného 
rozhlasu a oznamom na informatívnej tabuli v materskej škole.

3) Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje tieto osobné údaje :
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonného zástupcu.

4) Ďalšie údaje súvisiace so štúdiom na základnej škole zverejní základná škola 
prostredníctvom zriaďovateľa spôsobom určeným.

Čl. 4
Školský obvod obce

1) Pre základnú školu, ktorej zriaďovateľom je obec Hladovka sa určuje školský obvod 
nasledovne :
Základná škola s materskou školou Hladovka, 027 13 Hladovka 238
Žiaci povinní navštevovať 1. až 9. ročník ZŠ
Žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ zo Suchej Hory sú povinní navštevovať školský obvod 
ZŠ Hladovka na základe dohody zo dňa 15. 04. 2004 o spoločnom školskom obvode.

2) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 
má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.

3) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, 
v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa základnej školy.

4) Do základnej školy na území obce Hladovka môže byť prijatý aj žiak, ktorý nemá na území 
obce prihlásený trvalý pobyt.

Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie

1) Zrušuje sa :
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 o určení školského obvodu obce Hladovka.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1) Návrh tohto nariadenia bol zverejnený dňa 31. augusta 2008.
2) Toto nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č. C-4/2008 

zo dňa 31. augusta 2008.
3) Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa 31. augusta 2008.
4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.septembra 2008.

Mária Kendralová 
starostka



Toto všeobecne záväzné nariadenie vstúpilo do platnosti a účinnosti 
Dňa 15. septembra 2008

Mária Kendralová 
starostka

Návrh nariadenia bol vyvesený dňa: 31.augusta 2008 

Návrh nariadenia bol zvesený dňa: 15. septembra 2008

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť dvanásťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby 
a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme alebo ústnej 
do zápisnice na obecnom úrade.


