
 

Mesto Trstená v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 písmeno a) zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 ods.1 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov  v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 

o plnení povinnej školskej dochádzke v základných školách a o školských obvodoch na 

území mesta Trstená 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zmena v súvislosti s novelou zákona 

č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov s účinnosťou od 01.09.2015. 

 

Čl. 2 

Predmet úpravy 

1. Článok 2 odsek 1 znie: 

„ (1) Pre  účely tohto nariadenia je základnou školou Základná škola Pavla Országha 

Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená, ktorej súčasťou je elokované 

pracovisko Západ 1146/39 s 1.-4. ročníkmi ( ďalej len základná škola“).  

 

2. Článok 3 odsek 1 znie: 

„ (1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis"). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý 

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 

dochádzku.“ 

 

3. V Článku 4 odsek 1 sa slová „Základná škola, Hviezdoslavova 822/8- triedy 1.-4. roč., 

Západ 1146/39 “  nahrádzajú slovami „ Elokované pracovisko Západ 1146/39 ako súčasť 

Základnej školy Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, Trstená“ . 

 

4. V Článku 4 odsek 1 tretej vete sa slová „ Základná škola, Hviezdoslavova 822/8“ 

nahrádzajú slovami „ Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 822/8, 

Trstená“ . 

 



5. V Článku 4 odsek 2 znie: 

„ (2) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalý pobyt (ďalej len "spádová škola"), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú 

základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho 

riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.“ 

 

6. V Článku 4 odsek 3 znie:  

„ (3) Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej 

dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a 

žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia 

súdu1, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to až do výšky 

maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. Ak je počet žiakov vo veku plnenia 

povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v spádovej škole, vyšší, ako sú kapacitné 

možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu2“. 

 

7. V Článku 4 odsek 1 za slovo „Hraničiarov“ sa vkladajú slová: 

 „R. Dilonga, Msgr. Trstenského, M. Jankoľu, Pri Kovalinci.“ 

 

Čl.3 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej 

tabuli mesta a internetovej stránke mesta Trstená dňa 20. novembra 2015. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 367/XII/2015  dňa 8. decembra 2015. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta 

a na internetovej stránke mesta Trstená dňa 9. decembra 2015.   

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 24. decembra 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Juraj Bernaťák 

          primátor 

                                                           
1 § 49,50,62 a 63 zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č.195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení 

neskorších predpisov      

2 §8 odsek 1 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov    


