
NÁVRH 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hamuliakovo 

 

č. 4/2019 

 

O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY,  

KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC HAMULIAKOVO 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove 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 vydanie 

tohto všeobecne záväzného nariadenia   (ďalej len „VZN“). 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1.  Účelom tohto VZN je určiť školský obvod Základnej školy zriadenej Obcou Hamuliakovo 

v záujme vytvorenia podmienok pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov základnej školy. 

 

 

Čl. 2 
Určenie školského obvodu 

1.  Obecné zastupiteľstvo určuje pre obec Hamuliakovo jeden školský obvod. 

2.  Školský obvod Základnej školy v Hamuliakove tvorí samostatný školský obvod pre celé 

katastrálne územie obce. 

3.  Sídlo a adresa základnej školy je „Základná škola, Dunajská 126/16a, 900 43 Hamuliakovo“ 

s vyučovacím jazykom slovenským. 

4.  Školským obvod sa pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce Hamuliakovo 

určuje pre Základnú školu, Dunajská 126/16a, 90043 Hamuliakovo nasledovne: 

školský rok 2019/20 žiaci 1. až 8. ročníka 

školský rok 2020/21 a nasledujúce žiaci  1.  až  9. ročníka 

 

 

Čl. 3 
Spoločný školský obvod 

1.  Obec Hamuliakovo sa podľa § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov dohodla na spoločnom školskom 

obvode ZŠ pre obec Kalinkovo nasledovne: 

 školský rok 2019/20 žiaci 7. a  8. ročníka 

školský rok 2020/21 žiaci  8.  a  9. ročníka 

  školský rok 2021/22 žiaci    9. ročníka 

 s možnosťou dokončiť plnenie povinnej školskej dochádzky až do 9. ročníka. 

 

 



Čl. 4 
Práva žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku  

a ich zákonných zástupcov 

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

bydlisko (ďalej len „spádová škola“), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú 

školu. 

2.  Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole. 

3. Zákonný zástupca dieťaťa môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú škola ako je spádová 

škola (mimo školského obvodu, v ktorom má dieťa trvalé bydlisko). 

4.  Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo spádovej školy (mimo 

školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko), so súhlasom riaditeľa základnej 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, ako aj zriaďovateľovi 

základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Zriaďovateľ tejto základnej školy oznámi obci, v ktorej 

má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. 

 

 

Čl. 5 

Povinnosti riaditeľa základnej školy 

1.  Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky 

výlučne žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v Obci Hamuliakovo a to až do výšky 

maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. 

2. Riaditeľ základnej školy je oprávnený prijať žiaka, ktorý nepatrí do jej školského obvodu, iba 

v prípadoch ustanovených zákonom a v prípadoch uvedený v bode 3. tohto článku. Ustanovenie 

bodu 1 týmto zostáva nedotknuté. 

3.   V prípadoch osobitného zreteľa a po predchádzajúcom písomnom súhlase zriaďovateľa školy je 

riaditeľ školy oprávnený prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky aj žiaka s miestom 

trvalého pobytu mimo územia Hamuliakova. 

 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 
1.  Toto VZN  schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo na svojom zasadnutí 

dňa....................................  

2. Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňa  

3. Účinnosťou tohto nariadenia končí platnosť VZN č. 4/2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 

9.11.2017  

4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Hamuliakovo dňa _____________.2019 a 

zvesené dňa DD.MM.2019. 

 

 

 
...........................................  

Ludmila Goldbergerová 

starostka obce 

 

  


