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Obecné zastupiteľstvo v Trstenej na Ostrove podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na v y d a n í

Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Trstená na Ostrove

č. 1/2017
o určení spoločného obvodu Základnej školy obce Trstená na Ostrove
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN/ v súlade s § 8 ods. 2
zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov je určenie spoločného školského obvodu pre základnú školu.
2. Školský obvod územne stanovuje povinnosť plnenia školskej dochádzky žiakmi v
základnej škole, ktorí majú trvalý pobyt v rámci územia určeného týmto VZN.

Článok II.
Školský obvod
1. Obec Trstená na Ostrove zrušila ku dňu 31.08.2016 základnú školu s vyučovacím jazykom
maďarským.
2. Obec Trstená na Ostrove uzatvára dohodu s mestom Gabčíkovo a obcou Horný Bar na
vytvorenie spoločného školského obvodu pre I. a II. stupeň základnej školy s VJM v obvode
Základnej školy s VJM Lászlóa Batthyánya – Strattmanna v Hornom Bare, Základnej školy
s VJM Lászlóa Amadea, Gabčíkovo, Komenského 1081/1, v Gabčíkove a v obvode Základnej
školy s vyučovacím jazykom slovenským Gabčíkovo, Komenského 1082/3 v Gabčíkove.

Článok III.
Práva žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku a ich zákonných
zástupcov
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v spoločnom školskom obvode, v
ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 2.

2. Žiak môže 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 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. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v
ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom
obvode.
3. Žiak, ktorí plní povinnú školskú dochádzku mimo školského obvodu základnej školy,
v ktorej má trvalé bydlisko, nemá nárok na úhradu nákladov na dopravu žiaka do školy a späť
do miesta trvalého bydliska.

Článok IV.
Povinnosti riaditeľa základnej školy
1. Riaditeľ základnej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode základnej školy –
v obci Trstená na Ostrove, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného
ročníka.
2. Za evidenciu žiakov a úhradu cestovných nákladov zodpovedá riaditeľ základnej školy

v Gabčíkove a v Hornom Bare.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, k určeniu školských
obvodov sa vzťahujú osobitné predpisy:
a) Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Trstená na Ostrove dňa
12.10.2017 uznesením č.: 63/9/2017
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.11.2017

V Trstenej na Ostrove, dňa 13.10.2017

starosta obce

