Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 obce Vyšný Kubín
o určení školských obvodov
Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Kubíne v zmysle § 6 a 11 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a
doplnkov, sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len nariadenie/.

Čl. 1
Účel a predmet
1. Účelom tohto VZN v súlade so zákonmi č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, podľa platných zákonov a zákona č.
416/2001 Z.z čl. 12 § 4 ods.11 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy
na obce a vyššie územné celky je určiť školský obvod pre plnenie školskej dochádzky.

Čl. 2
Určenie školských obvodov
1. Dohodou medzi uvedenými obcami a mestom sa určujú pre žiakov školské obvody
nasledovne:
a) Obec Vyšný Kubín určuje školský obvod pre deti plniace povinnú školskú
dochádzku

pre 1. -9. ročník v Základnej s materskou školou Malatiná 70,

Malatiná
b) pre 1. - 9. ročník v Základnej škole Janka Matúšku, Dolný Kubín, Kohútov sad
1752/4, Dolný Kubín
c) pre 1. -9. ročník v Základnej škole

Martina Kukučina, Dolný Kubín, SNP

1199/36, Dolný Kubín
d) pre 1. -9. ročník v Základnej škole P. Škrabáka, M. Hattalu 2015, Dolný Kubín.
2. Obec Malatiná, ktorá je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Malatiná
70, 026 01 Dolný Kubín, pre 1. - 9. ročník a s ktorou má obec Vyšný Kubín zriadený
spoločný školský obvod, v ktorej žiak bude plniť povinnú školskú dochádzku, je

povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka
cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy a späť do miesta trvalého bydliska
vo výške ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu inak.
3. Mesto Dolný Kubín, ktoré je zriaďovateľom:
a) Základnej školy Janka Matúšku, Dolný Kubín, Kohútov sad 1752/4,
Dolný Kubín, pre 1. - 9. ročník
b) Základnej školy Martina Kukučina, Dolný Kubín, SNP 1199/36, Dolný Kubín,
pre 1. - 9. ročník,
c) pre 1. -9. ročník v Základnej škole P. Škrabáka, M. Hattalu 2015, Dolný Kubín.
s ktorým má obec Vyšný Kubín zriadený spoločný školský obvod a v ktorej žiak bude
plniť povinnú školskú dochádzku, je povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť
zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy a späť
do miesta trvalého bydliska vo výške ceny hromadnej dopravy do jeho najbližšej školy
v meste, ak nezabezpečí dopravu inak.

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený dňa 18.04.2016 na úradnej tabuli Obce Vyšný
Kubín a zvesený dňa 05. 05. 2016.
2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Vyšný Kubín
č. 03/03/2016 zo dňa 05. 05. 2016
3.

Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa 18.04.2016 jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce
Vyšný Kubín a nadobúda účinnosť dňa 05. 05. 2016.

4.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší platnosť
VZN č. 03/2014 o určení školského obvodu základnej školy v obci Vyšný Kubín.
Vo Vyšnom Kubíne dňa 18.04.2016

................................................
Viera Juráková, starosta obce

