
 

OBEC KĽAK 

 

                                                                          

 

 Obec Kľak v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve vydáva:  

                                             Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 

Školský obvod základnej školy s materskou školou 

 

 

                                                                          Čl. 1 

                                                             Úvodné ustanovenie 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje v zmysle § 8 zákona č. 596/2003 o štátnej správe 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, školský obvod základnej školy 

s materskou školou :  

 

                                 Základná škola  s materskou školou súpisné č. 18 v Ţupkove. 

 

                                                                        Čl. 2 

                                                                Školský obvod 

 

 Školský obvod pre základnú školu s materskou školou v Kľaku tvorí územie obce Ţupkov pre obce 

Mikroregiónu Kľakovskej doliny. 

 

Horné Hámre                                 pre ročníky 1 – 9 

Hrabičov                                        pre ročníky 1 – 9 

Ostrý Grúň                                    pre ročníky  1 – 9 

Kľak                                              pre ročníky  1 – 9 

Píla                                                pre ročníky  1 – 9 

Veľké Pole                                    pre ročníky  1 - 9 

Ţupkov                                          pre ročníky  1 – 9 

 

 

 



 

                                                                         Čl. 3 

 

1. Ţiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole s materskou školou školského obvodu 

Mikroregiónu Kľakovskej doliny v obci Ţupkov ohlásených v ročníkoch v čl. 2 

2. Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu so súhlasom 

riaditeľa základnej školy s materskou školou, do ktorej sa hlási. Riaditeľ ZŠ , do ktorej bol  ţiak prijatý, 

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. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto 

základnej školy, oznámi obci, v ktorej má ţiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy 

v príslušnom školskom obvode. 

 

3. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod 

základnej školy, v ktorom budú ţiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa ods. 

1 a 2. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy v ktorom budú ţiaci zrušenej základnej školy plniť 

povinnú školskú dochádzku, určí krajský školský úrad. 

 

                                                                             Čl. 4 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie je i podkladom na hradenie cestovných nákladov ţiakom podľa 

osobitných predpisov. 

 

                                                                         Čl. 5    

                                                           Záverečné ustanovenie 

 

1. Na tomto VZN obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Kľaku na svojom zasadnutí  

    dňa 24.2.2012,    číslo uznesenia :  8/2012. 

 

Toto VZN obce nadobúda účinnosť 15 dní od vyvesenia . 

 

                                                                 

 

                                                                                                                   Ľuboš Haring 

                                                                                                                    starosta obce 

                             

Vyvesené:    8.2.2012   

Schválené: 24.2.2012   

Vyhlásené: 27.2.2012   

Nadobúda účinnosť: 13.3.2012 


