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Miroslav Ledecký 

                                                                                                                       starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 
2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov,   v y d á v a   toto 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
 

Č. 12/ 2019 
 

o určení školského obvodu základnej školy,  
ktorej zria ďovateľom je obec Drahovce 

 
 
 
Čl. 1 

 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Účelom tohto VZN je určiť školský obvod Základnej školy s materskou školou, 

Školská 907/2, 922 41 Drahovce, ktorej zriaďovateľom je obec Drahovce. 
 
 
 

     Čl. 2 
 

Určenie školského obvodu 
 

2. Obecné zastupiteľstvo určuje pre obec Drahovce jeden školský obvod. 
 

3. Školský obvod Základnej školy s materskou školou, Školská 907/2, 92241 Drahovce 
tvorí celé katastrálne územie obce Drahovce. 

 
4. Sídlo a adresa základnej školy:  

            Základná  škola s materskou školou, Školská 907/2,  922 41 Drahovce. 
 
 

Čl. 3 
 

Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov 
 

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 
má trvalé bydlisko (spádová škola), ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú 
základnú  školu. 

 
2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole. 



 
3. Zákonný zástupca môže pre dieťa vybrať aj inú základnú školu, ako je spádová škola. 

 
4.  Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa čl. 3 bod 3 so  

súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do        
ktorej je žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy, ako aj 
zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý. Zriaďovateľ tejto základnej školy 
oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho prijatie do základnej školy v 
príslušnom školskom obvode. 

 
Čl. 4 

 
Povinnosti riaditeľa spádovej školy 

 
1. Riaditeľ spádovej školy je povinný prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky 

prednostne žiakov, ktorí majú trvalý pobyt v obci Drahovce, a to až do výšky 
maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. 

 
2. Riaditeľ spádovej školy je oprávnený prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky 

žiaka, ktorý nemá trvalý pobyt v Obci Drahovce:  
 

a) v prípadoch ustanovených zákonom, 
  

b) v prípadoch hodných osobitného zreteľa a po predchádzajúcom písomnom súhlase 
zriaďovateľa spádovej školy,  
 

c) v prípade, že v danom ročníku nie je naplnený maximálny počet žiakov v triede, ktorí 
majú trvalý pobyt v Obci Drahovce. 

 
 

Čl. 5 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi. 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce  
       Drahovce dňa ....................... uznesením č. ...................... 
 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ...................... 
 
 
 
V Drahovciach dňa 26.08.2019                               
 
 
                                                                                              _________________ 
 
                                                                                               Miroslav Ledecký 
                                                                                                    starosta obce 


