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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kurima
č. 4/2020
o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Kurima

Obecné zastupiteľstvo v Kurime v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g, zákona SNR 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 pôsobnosti z orgánov štátnej
správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších prepisov, § 8 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov znení neskorších predpisov, vydáva toto nariadenie.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1./Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje školský obvod pre Základnú
školu Kurima, 086 12 Kurima Druţstevná 222/7, ktorej zriaďovateľom je obec Kurima.
2./ Spoločným školským obvodom pre Základnú školu Kurima je celé územie obcí Kurima,
Poliakovce, Dubinné,Šašová, Ortuťová, Lipová, Koţany, Kučín, Nemcovce, Porúbka.

1

Článok 2
Spoločný školský obvod základnej školy zriadenej obcou
1./ Zástupcovia dotknutých obcí sa týmto dohodli na vytvorení spoločného školského obvodu
pre ţiakov 1. – 9. ročníka pre obce Kurima, Dubinné, Šašová, Ortuťová, Lipová, Koţany,
Kučín, Nemcovce, Porúbka a 5.- 9. ročník obec Poliakovce, za účelom zabezpečenia plnenia
povinnej školskej dochádzky ţiakov s trvalým pobytom v týchto obciach.

Článok 3
Plnenie povinnej školskej dochádzky
1./ Ţiak môţe plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, na ţiadosť zákonného zástupcu ţiaka a so súhlasom riaditeľa
základnej školy do ktorej sa hlási.
2./ Riaditeľ základnej školy, 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.
Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kurima nadobúda platnosť dňom schválenia v
Obecnom zastupiteľstve v Kurime.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Kurima.
3. Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 zo dňa
30.8.2019.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kurima dňa
9.6.2020uznesením č. 10/3.
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom25.6.2020.

Ján Bartoš
starosta obce
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