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Obecné zastupiteľstvo v Hladovke   súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 písm. a) zákona 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 znení neskorších predpisov v y d á v a  

  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 

 
o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka a o 

určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 

Čl. 1 
Všeobecné úvodné ustanovenia 

 
1. Obec Hladovka je zriaďovateľom školy: Základná škola s materskou školou Hladovka, Hladovka 

238, súčasťou školy je  materská škola, školská jedáleň a školský klub . 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod základnej školy, ktorej zriaďovateľom 

je obec Hladovka, v ktorom žiak s trvalým pobytom v obci Hladovka  plní povinnú školskú 
dochádzku. 

3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé 
bydlisko. 

4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v 
ktorom má trvalé bydlisko, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa 
základnej školy, do ktorej sa hlási.  

 
Čl. 2 

Určenie školského obvodu 
 

1. Školským obvodom Základnej školy s materskou školou Hladovka, Hladovka 238, v ktorom žiak 
plní povinnú školskú dochádzku, je celé územie obce Hladovka, pre žiakov 1. až 9. ročníka. 

2. Školským obvodom Základnej školy s materskou školou Hladovka, Hladovka 238 je aj územie 
obce Suchá Hora, pre žiakov 5. až 9. ročníka. 
 

Čl. 3 
Určenie času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole 
1.  Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou sa 

koná v čase od 1. apríla do 30. apríla. 
2. Riaditeľ školy spolu s termínom zverejní aj miesto a čas konania zápisu v mieste obvyklým 

spôsobom. 
 

 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením 

na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke obce Hladovka dňa 15.05.2019. 
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2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hladovke dňa 
.......................... . 
 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce a na 
internetovej stránke obce Hladovka dňa ............................ . 
 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  01. septembra 2019. 
 

5. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne  záväzné 
nariadenie č. ???/200? o zriadení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Hladovka 

 
 
 
 

 
                                                                                         PhDr. Marián Brnušák 

                                      starosta obce  
 

 


