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Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

Číslo 1/2004 zo dňa 29. 1.2004  

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej v zmysle § 6 ods. 1 a v spojení s § 3 ods. 3 písm. a) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

369/1990 Zb.“) a v zmysle § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve (ďalej len „zákon č. 596/2006 Z. z.“). vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie mesta (ďalej len nariadenia) o určení školských obvodov:  

 

 

§§  11  

ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiee  

 

 Účelom tohto nariadenia je určiť školské obvody základných škôl v Spišskej Belej, ktorý 

zriaďovateľom je Mesto Spišská Belá (ďalej len „mesto“) z dôvodu potreby zabezpečenia výchovno-

vzdelávacieho procesu, ako aj z dôvodu nového normatívneho spôsobu financovania základných škôl.   

 

 

§§  22  

ŠŠkkoollsskkéé  oobbvvooddyy    

 

( 1 ) Školským obvodom základnej školy je časť územia mesta, ktorá určuje v ktorej základnej školy 

v meste má ţiak plniť povinnú školskú dochádzku.  

 

( 2 ) Mesto je zriaďovateľom dvoch základných škôl v Spišskej Belej a preto určuje dva školské 

obvody, a to pre kaţdú základnú školu jeden školský obvod : 

a) školský obvod  - Základná škola, Moskovská č. 20, Spišská Belá 

b) školský obvod  - Základná škola, Štefánikova č. 19, Spišská Belá 

 

( 3 ) Školský obvod - Základná škola, Moskovská č. 20, Spišská Belá tvoria tieto ulice v meste a tieto 

obce: 
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1. Krátka ulica  7. Mierová ulica  

2. Ulica 1. mája 8. Hviezdoslavova ulica 

3. Kúpeľná ulica 9. Moskovská ulica 

4. Nová ulica 10. Ulica L. Medňanského  

5. Ulica SNP 11. Popradská ulica 

6. Záhradná ulica  12. OBEC Kríţová Ves – len pre 7. aţ 9. ročník  

( 4 ) Školský obvod - Základná škola, Štefánikova č. 20, Spišská Belá tvoria tieto ulice v meste a tieto 

obce: 

1. Zimná ulica  9. Petzvalova ulica  

2. Ulica L. Novomeského  10. Slnečná ulica 

3. Štefánikova ulica 11. Tatranská ulica 

4. Ulica Osloboditeľov 12. Ulica gen. L. Svobodu  

5. Ulica kpt. Nálepku  13. Továrenská ulica – Detský domov 

6. Partizánska ulica   14. Šarpanec 

7. Druţstevná ulica 15 OBEC Bušovce  

8. Továrenská ulica 16. OBEC Podhorany – len pre 5. aţ 9. ročník 

  17. Letná ulica 

 

( 5 ) V prípade, ţe pri dodrţaní určených školských obvodov pri prihlásení ţiakov do základnej školy, 

v ktorej obvode majú títo ţiaci trvalé bydlisko, sa zistí, ţe počet týchto prihlásených ţiakov je vyšší 

ako určený maximálny limit v zmysle odseku 8, je zriaďovateľ (mesto) oprávnený rozhodnúť o zmene 

vyššie určených školských obvodov tak, aby bol tento limit zachovaný. Zriaďovateľ (mesto) nemusí 

meniť určené obvody v zmysle predchádzajúcej vety, ak sa riaditelia oboch základných škôl dohodnú 

o presune prihlásených ţiakov za predpokladu súhlasu zákonných zástupcov týchto ţiakov tak, aby bol 

zachovaný uvedený limit.    

 

( 6 ) Riaditeľ základnej školy môţe prijať ţiaka, ktorý má trvalé bydlisko v školskom obvode inej 

základnej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto  (§ 3 ods. 2 tohto nariadenia) len za predpokladu, ţe  

a) o voľné miesta nie je záujem zo strany tých ţiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom 

obvode základnej školy, do ktorej sa ţiak hlási  a zároveň 

b) neprekročí sa maximálny limit počtu ţiakov v danom ročníku základnej školy určený 

zriaďovateľom v zmysle odseku 8.       

 

( 7 ) Riaditeľ základnej školy môţe prijať ţiaka, ktorý má trvalé bydlisko v školskom obvode inej 

základnej školy, ktorej zriaďovateľom nie je mesto len za predpokladu, ţe  

a) o voľné miesta nie je záujem zo strany tých ţiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom 

obvode základnej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto a zároveň 

b) neprekročí sa maximálny limit počtu ţiakov v danom ročníku základnej školy určený 

zriaďovateľom v zmysle odseku 8.      

 

( 8 ) Mesto ako zriaďovateľ určuje maximálny limit počtu ţiakov v danom ročníku základnej školy pre 

účely prijatia ţiaka do základnej školy vo výške 55 % z celkového počtu ţiakov prihlásených do 

daného ročníka v oboch školských obvodoch.   

 

§§  33  

MMiieessttoo  ppllnneenniiaa  ppoovviinnnneejj  šškkoollsskkeejj  ddoocchhááddzzkkyy    

 

( 1 ) Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v tej základnej škole, v ktorej školskom obvode má trvalé 

bydlisko, ak sa zákonný zástupca ţiaka nerozhodne v zmysle nasledujúceho odseku .      



 4 

( 2 ) Zákonný zástupca ţiaka (dieťaťa) môţe poţiadať riaditeľa základnej školy, do ktorej chce svoje 

dieťa prihlásiť a v obvode ktorej však nemá dieťa (ţiak) trvalé bydlisko,   o prihlásenie svojho dieťaťa 

(ţiaka) na povinnú školskú dochádzku do tejto základnej školy.  O prijatí takéhoto ţiaka rozhoduje 

riaditeľ základnej školy,  do ktorej sa dieťa (ţiak) hlási. Riaditeľ základnej školy je pri tomto 

rozhodnutí (udelení súhlasu) povinný rešpektovať kapacitné moţnosti školy a ďalšie podmienky 

určené týmto nariadením alebo zriaďovateľom (mestom). 

 

( 3 ) Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol prijatý ţiak uvedený v odseku 2, oznámi túto skutočnosť 

riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má ţiak trvalé bydlisko, ako aj 

zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol ţiak prijatý (t.j. mestu). Súhlas riaditeľa základnej školy, 

v ktorej školskom obvode má ţiak (dieťa) trvalé bydlisko, sa nevyţaduje. Ak ide o ţiaka, ktorý nemá 

trvalé bydlisko ani v jednom zo školských obvodov uvedených v § 2 tohto nariadenia, mesto oznámi 

obci, v ktorej má tento ţiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v Spišskej Belej 

v príslušnom školskom obvode.        

 

  

§§  44  

SSppoollooččnnéé  aa  zzáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa  

 

( 1 ) Toto nariadenie bolo vydané na základe zákonného splnomocnenia vyplývajúceho zo zákona č. 

596/2003 Z. z.  

 

( 2 ) Zmeny a dodatky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 3/5 

väčšinou všetkých poslancov. 

 

( 3 ) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 29.01.2004 ako 

uznesenie číslo 3/2004. 

 

 

§§  55  

ÚÚččiinnnnoossťť  
 

Toto nariadenia nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia.  

 

 

 

 

V Spišskej Belej  dňa 29.01.2004 

  

 

 

 

 

 

........................................................... 

JUDr. Štefan Bieľak 

primátor mesta 

 

 


