
           Obec Kalša  na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 8 zákona 596/5003 o štátnej správe v školstve a v školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva pre územie obce Kalša toto 

 

 

všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2004  
 

ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kalša 

 

 

Článok 1  

Základné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej      

      pôsobnosti obce Kalša. 

 

2. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce Kalša pre 1. – 4. ročník a územie obce          

      Slanec pre 5. – 9. ročník. 

 

3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé 

bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne plniť povinnú školskú dochádzku žiaka 

mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko. Žiak 5. – 9. ročníka plní povinnú školskú 

dochádzku v Základnej škole Slanec.  

 

 

 

 

Článok 2 

Spoločné ustanovenia 
 

1.  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. 

 

2.  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 tejto základnej školy oznámi obci, v ktorej  má žiak trvalé 

bydlisko jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. 

 

4. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, obec určí zmenou 

všeobecne záväzného nariadenia školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej 

základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku. 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 



 

 1.  Zmeny a doplnky tohto všeobecne  záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Kalši.  

 

 2.  Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy podľa článku 2 ods. 2 vzniká dňom nástupu žiaka do 

základnej školy. 

 

 3.  Oznamovacia povinnosť zriaďovateľa podľa článku 2 ods. 3 vo vzťahu k inej obci vzniká ku 

dňu nástupu žiaka na príslušnú základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 

 4. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva kontrolór obce Kalša. 

 

 5.  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa Obecné zastupiteľstvo v Kalši uznieslo dňa 30. 4. 

2004. 

 

 6.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Gabriela Ivaňáková v.r. 
                                                                                             starostka obce 

 

 

 


