
Obecné zastupiteľstvo Obce Horné Orešany 

 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2007 

o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou v Horných Orešanoch, 

ktorej zriaďovateľom je Obec Horné Orešany. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Orešany na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71 

Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 5 ods. 1 a § 6 ods, 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o určení školského obvodu 

Základnej školy s materskou školou v Horných Orešanoch, ktorej zriaďovateľom je obec 

Horné Orešany pre deti, na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov príslušných  území 

obcí Horné Orešany a Lošonec.. 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

 Úvodné ustanovenia 

Čl. 1 

 

Účelom tohto VZN je určiť školský obvod pre Základnú školu s materskou školou v Horných 

Orešanoch, ktorej zriaďovateľom je obec Horné Orešany, s cieľom zabezpečiť plnenie 

povinnej školskej dochádzky žiakov príslušných území obcí Horné Orešany a Lošonec. 

 

 

DRUHÁ ĆASŤ 

Základné ustanovenia 

Čl. 2 

 

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

má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak v zmysle platného 

zákona. 

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. 

3. Obec, ktorá je zriaďovateľom príslušnej základnej školy, oznámi obci, v ktorej má 

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

 

 

TRETIA ČASŤ 

Určenie školského obvodu Základnej školy s materskou školou v Horných 

Orešanoch, ktorej zriaďovateľom je Obec Horné Orešany 

Čl. 3 

 

1.   Obec Horné Orešany je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou s právnou  

      subjektivitou v Horných Orešanoch, so sídlom Horné Orešany č. 31, 919 03. 

 



 

 

2.   Týmto VZN určuje Obec Horné Orešany ako zriaďovateľ školy na základe písomnej  

            dohody s Obcou Lošonec a Obcou Dolné Orešany spoločný školský obvod Základnej                                                                                                                       

       školy s materskou školou v Horných Orešanoch, Horné Orešany č.31, pre územie      

       Obce Horné Orešany a pre územie obce Lošonec a obce Dolné Orešany. 

 

 

3. V prípadoch, ak je väčší záujem žiakov o dochádzku v predmetnej základnej škole ako   

je ich možné z kapacitných dôvodov v jednotlivých triedach umiestniť, je riaditeľ 

základnej školy s materskou školou povinný určiť poradie žiakov na prijatie do 

predmetnej základnej školy s materskou školou v závislosti na určení školského 

obvodu základnej školy, adresy trvalého pobytu žiakov, s uprednostnením žiakov 

územia obcí Horné Orešany, Lošonec a Dolné Orešany.. 

 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Ostatné ustanovenia 

Čl. 4 

 

V zmysle § 8 ods. 6 a ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Základná škola 

s materskou školou v Horných Orešanoch zabezpečí z prostriedkov štátneho rozpočtu 

uhradenie zákonnému  zástupcovi žiaka so špeciálnymi potrebami plniaceho si 

povinnú školskú dochádzku z Obce Lošonec a Obce Dolné Orešany cestovné náhrady 

na dopravu žiaka do školy i naspäť do miesta trvalého bydliska vo výške ceny 

hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak. 

 

 

Čl. 5 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.6.2007             

 

 

V Horných Orešanoch dňa 20.6.2007               . 

 

 

                                      

 

                                                                  

                                                                                                   Ján Kormúth 

                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


