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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OĽDZA
č. 2/2019 O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU NA ABSOLVOVANIE POVINNEJ
ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY ŽIAKOV – OBYVATEĽOV OBCE OĽDZA
Obec Oľdza v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. 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 (ďalej len „zákon o ŠS
v školstve“)
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“).
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Predmetom tohto nariadenia v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov je určenie
spoločného školského obvodu pre absolvovanie povinnej školskej dochádzky žiakov –
obyvateľov obce Oľdza.
(2) Školský obvod pre povinnosť plnenia školskej dochádzky žiakmi v základnej škole
s trvalým pobytom v obci Oľdza tvorí územie obcí Zlaté Klasy a Lehnice.

§2
Školský obvod
(1) Obec Zlaté Klasy je zriaďovateľom Základnej školy s vyučovacím jazykom
slovenským a s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatých Klasoch.
Obec Lehnice je zriaďovateľom Základnej školy a Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským v Lehniciach.
(2) Spoločný školský obvod Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
a s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatých Klasoch tvorí územie obce Zlaté
Klasy a územie obce Oľdza, ktorá uzatvorila s obcou Zlaté Klasy dohodu o spoločnom
školskom obvode dňa 02.04.2004.
Spoločný školský obvod Základnej školy a Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským v Lehniciach tvorí územie obce Lehnice a územie obce Oľdza, ktorá
uzatvorila s obcou Lehnice dohodu o spoločnom školskom obvode dňa 31.07.2019.
(3) 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 4.
(4) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo spoločného
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 s vyučovacím jazykom slovenským
a s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatých Klasoch, Základnej škole a Základnej
škole s vyučovacím jazykom maďarským v Lehniciach.
(5) V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí
školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť
povinnú školskú dochádzku.
(6) Rozšírenie spoločného školského obvodu o ďalšie obce, je možné po prerokovaní
s riaditeľom školy, podpísaní dohody o začlenení do existujúceho spoločného
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školského obvodu s predchádzajúcim schválením obecným zastupiteľstvom a po
novelizovaní tohto nariadenia jeho dodatkom.
§3
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným
nariadením alebo dodatkom podľa § 2 ods. 6 tohto nariadenia.
(2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Oľdza, uznesením č.
41/2019, zo dňa 30.04.2019.
(3) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN obce Oľdza o určení školského obvodu
na absolvovanie povinnej školskej dochádzky žiakov – obyvateľov obce Oľdza zo dňa
10. 03. 2004.
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť po uplynutí 15. dňa od zverejnenia na úradnej
tabuli obce Oľdza a na webovom sídle.

_____________________________
Ildikó Gyurcsiová
starosta obce

Návrh tohto VZN bol podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle od 26.03.2019 do 15.04.2019.
Po schválení VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle od 01.08.2019 do 18.08.2019.

3

