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Obec Vysoká nad Kysucou 
 

: 

                                                                                     

 

 

 

Všeobecno - záväzné nariadenie č. 1/2004 

o určení školských obvodov                                        

obce Vysoká nad Kysucou 
 

 

 

Obec Vysoká nad Kysucou v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

Uznesenie OZ  č. 3/2004  zo dňa 31. 5. 2004 
 

 

 

 

 

Prerokované OZ Vysoká nad Kysucou: dňa 31. 05. 2004 

Uznesenie č. 3/2004 

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli: dňa 14. 05. 2004 

Počet pripomienok k návrhu: 0 

Prerokované VZN vyvesené na úradnej tabuli: 01. 06. 2004 

Zvesené z úradnej tabule: 16. 06. 2004 
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§1 

Účel 
 

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Vysoká nad Kysucou je 

v súlade s § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve vymedziť školské obvody základných škôl 

a) Základná škola E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou 

b) Základná škola Horný Kelčov 

 

 

§ 2 

Vymedzenie školský obvodov základných škôl 
 

1. Školským obvodom Základnej školy E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou, 

Ústredie sú časti obce: Semeteš, Jedľovník, Vrchrieka a Ústredie od súpisného čísla 1 

po súpisné číslo 474 

2. Školským obvodom Základnej školy Horný Kelčov sú časti obce: Niţný Kelčov od 

súpisného čísla 475 a vyššie, Varechovský potok, Škradné a Horný Kelčov vrátane 

všetkých osád. 

 

 

§ 3 

Školská dochádza v školských obvodoch 

 

1. Ţiak s trvalým bydliskom v obci Vysoká nad Kysucou plní povinnú školskú 

dochádzku v základných školách podľa podľa bydliska v zmysle  bodu č. 1 a 2, ak sa 

zákonný zástupca ţiaka nerozhodne podľa §8, ost.4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

 

2. Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského 

obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej 

sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý, oznámi túto skutočnosť 

riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má ţiak trvalé bydlisko, ako 

aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý. Obec, ktorá je 

zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má ţiak trvalé bydlisko 

jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode ak nastúpi do obvodu 

mimo obce. 
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§ 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR číslo 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

 

 

§ 5 

Platnosť a účinnosť 
 

1. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho schválenia. 

2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa   

31. 5. 2004 uznesením č. 3/2004. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Ladislav Kubačák 

                                                                                              starosta obce 

 

 


