Obec Šarišský Štiavnik, PSČ 090 42, okres Svidník
03.05.2004

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2004
obce Šarišský Štiavnik o určení školských obvodov pre základné školy
Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku v zmysle § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 2 písm. g) zákona
NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti a § 4 ods. 11 zákona SNR č. 542/1990 Zb.
o štátnej správe v znení neskorších predpisov sa uznesením č 2 zo dňa 03.05.2004 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení o určení školských obvodov pre základné školy na území obce
Šarišský Štiavnik (ďalej len nariadenie).
§1
Úvodné ustanovenie
Týmto nariadením sa určuje školský obvod pre základnú školu na území obce Šarišský Štiavnik.
§2
Určenie školských obvodov
1. Na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na základných školách je na území obce
Šarišský Štiavnik určený jeden školský obvod.
2. Školský obvod na území obce Šarišský Štiavnik, na základe dohody medzi obcami, tvoria
obce:
- Šarišský Štiavnik
- Beňadikovce
3. Žiaci zo škôl, ktorých zriaďovateľom nie je obec Šarišský Štiavnik, môžu plniť povinnú
školskú dochádzku v školskom obvode obce Šarišský Štiavnik, so súhlasom riaditeľa(ky)
základnej školy školského obvodu obce Šarišský Štiavnik.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko a na základe dohody medzi jednotlivými obcami, ktoré vytvorili spoločný
školský obvod.
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.
3. Za dodržiavanie tohto nariadenia zodpovedá riaditeľ(ka) základnej školy v školskom obvode
Šarišský Štiavnik.
4. Termín zápisu žiakov do 1. ročníka základnej školy určí zriaďovateľ.
§4
Účinnosť
Toto všeobecné záväzné nariadenie v zmysle §6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňa19.05.2004.

Ján Hic
starosta obce

Obec Šarišský Štiavnik, PSČ 090 42, okres Svidník
Dohoda
o určení školského obvodu základných škôl medzi obcami

Šarišský Štiavnik zastúpená starostom obce Jánom Hicom
a
Beňadikovce zastúpená starostom obce Ondrejom Kurillom

Na základe uznesenia č. 3/2004 obce Beňadikovce zo dňa 29.04.2004 obec
Beňadikovce súhlasí s určením školského obvodu základnej školy pre žiakov, ktorí plnia
školskú povinnú dochádzku, školský obvod základnej školy obce Šarišský Štiavnik.
Týmto obec Šarišský Štiavnik a obec Beňadikovce uzatvárajú dohodu o určení
školského obvodu pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku školský obvod
základnej školy na území obce Šarišský Štiavnik.

Ján Hic
starosta obce

Ondrej Kurilla
starosta obce

Obec Šarišský Štiavnik, PSČ 090 42, okres Svidník
Dohoda
o určení školského obvodu základných škôl medzi obcami

Šarišský Štiavnik zastúpená starostom obce Jánom Hicom
a
Radoma zastúpená starostom obce Jozefom Malačinom

Obec Radoma súhlasí s určením školského obvodu základnej školy pre žiakov 5. až 9.
ročníka, ktorí plnia školskú povinnú dochádzku, školský obvod základnej školy obce Šarišský
Štiavnik.
Týmto obec Šarišský Štiavnik a obec Radoma uzatvárajú dohodu o určení školského
obvodu pre žiakov 5. až 9. ročníka, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku, školský obvod
základnej školy na území obce Šarišský Štiavnik.

V Šarišskom Štiavniku 04.08.2006

Ján Hic
starosta obce

Jozef Malačina
starosta obce

Obec Šarišský Štiavnik, PSČ 090 42, okres Svidník

Dodatok č. 1
k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 1/2004
obce Šarišský Štiavnik o určení školských obvodov pre základné školy

Na základe uznesenia OZ v Šarišskom Štiavniku č. 3/2006 zo dňa 07.08.2006 § 2
určenie školských obvodov ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2004 sa mení a dopĺňa

takto:
Školský obvod na území obce Šarišský Štiavnik, na základe dohody medzi obcami, tvoria obce:
- Šarišský Štiavnik
- Beňadikovce
- Radoma

Ján Hic
Starosta obce

