
 

 

 

      

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

dňa 26. 9. 2018 
 

PREDMET:  Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o určení školských 
 obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 
 pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a návrh na 
 uzatvorenie dohody o spoločnom školskom 
 obvode s obcou Hnilec 

 

 

 

Predkladá:       
 

Spracoval:

                      

Prerokované:
 

Dôvod predloženia:   
 

 

Prizvaný:  

 

Podpisy:  

 

                                            
  



 

Návrh na uznesenie:

1. uznáša sa na 

2. schvaľuje 

3. ukladá predkladateľovi 

 

 

  



 

 

Dôvodová správa 
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Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému naradeniu  č. 4/2016 

o určení školských obvodov pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves  
 

 

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej 

národnej rady 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 a § 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 vydáva 

 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016  

o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti  
mesta Spišská Nová Ves. 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Predmet nariadenia 
 

 Tento dodatok mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves     
č. 4/2016 o určení školských obvodov pre základné školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Spišská Nová Ves takto: 

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

§ 2 
 

1. DRUHÁ ČASŤ, § 5 Školské obvody základných škôl, ods. 1 až ods. 7 sa dopĺňa 

nasledovným znením: 

„Hnilec (časť).“ 

  

 

 

TRETIA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

§ 3 

Účinnosť dodatku 
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 1.  Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 bol vyvesený na 
úradnej tabuli  a na internetovej stránke mesta od 11. 9. 2018. 

 

 2.  Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku č. 1                  

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 na zasadnutí dňa 26. 9. 2018, pod   č. ..../2018. 

  

 3.  Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016  bol vyhlásený vyvesením 

na úradnej tabuli 27. 9. 2018 a nadobúda účinnosť dňom 12. 10. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Ján Volný, PhD. 
       primátor mesta 

 

 



Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu 

 

uzatvorená v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve s školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I. 
Účastníci  dohody 

 

 

Názov: Mesto Spišská Nová Ves 

Sídlo: Radničné námestie 7, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 00329614 

Zastúpený: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor 
 

a 

 

Názov: Obec Hnilec 

Sídlo: Huta 77/6, 053 75 Hnilec 

IČO: 00329142 

Zastúpený: Ing. Otokár Jeremiaš, starosta 

 

 

Článok II. 

Predmet dohody 

 

1. Mesto Spišská Nová Ves v zmysle ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve s školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je zriaďovateľom  Základnej školy, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves, 
Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves, Základnej školy, Levočská 11, Spišská Nová 
Ves, Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves, Základnej školy, Ing. O. Kožucha 
11, Spišská Nová Ves, Základnej školy, Komenského 2, Spišská Nová Ves a Základnej 
školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves. 

2. Obec Hnilec nemá zriadenú základnú školu. 

3. Účastníci dohody sa v súlade s ustanoveniami § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve s školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov dohodli na zriadení spoločného školského obvodu s cieľom zabezpečiť 
plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

 

  



Článok III. 

Určenie spoločného školského obvodu 

 

1. Účastníci dohody sa dohodli na zriadení spoločného školského obvodu Základnej školy, Nad 
Medzou 1, Spišská Nová Ves, Základnej školy, Lipová 13, Spišská Nová Ves, Základnej 
školy, Levočská 11, Spišská Nová Ves, Základnej školy, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves, 
Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, Základnej školy, Komenského 2, 
Spišská Nová Ves a Základnej školy, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves. 

2. Tento spoločný školský obvod sa zriaďuje pre žiakov všetkých ročníkov základnej školy 
s trvalým pobytom v obci Hnilec. 

3. Škola, v ktorej si v spoločnom školskom obvode bude žiak s trvalým pobytom v obci Hnilec 

plniť povinnú školskú dochádzku, uhradí zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na 
dopravu žiaka do tejto školy a späť podľa § 4aa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a predpisov. 

 

 

Článok IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zriadenie spoločného školského obvodu s mestom Spišská Nová Ves a následné uzatvorenie 
tejto dohody bolo schválené na 22. zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Hnilec dňa        
7. 8. 2018. 

2. Mesto Spišská Nová Ves schválilo zriadenie spoločného školského obvodu pre obec Hnilec 

a následné uzatvorenie tejto dohody na ... zasadnutí mestského zastupiteľstva  uznesením č. 
.../2018 dňa 26. 9. 2018. 

3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
4. Všetky zmeny a dodatky k tejto dohode sa uskutočnia písomnou formou. 
5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia, najskôr však dňom účinnosti dodatku č. 1 k všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 4/2016 o určení školských obvodov pre 
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves.   

6. Táto dohoda je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží mesto 
Spišská Nová Ves a 2 vyhotovenia obdrží obec Hnilec vrátane vyššie uvedeného dodatku.  

 

 

V Spišskej Novej Vsi dňa ........................ V............................. dňa ..................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ ______________________________ 

          PhDr. Ján Volný, PhD.                                 Ing. Otokár Jeremiáš 

    primátor mesta Spišská Nová Ves            starosta obce Hnilec 


