VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 25/2007

O určení školského obvodu pre Základnú
školu v obci Štrba

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štrbe dňa 28. 3. 2003, uzn. č.
19/2003, doplnené dodatkom č. 1/2007 na OZ v Štrba dňa 24. 9. 2007, uzn. č.
167/2007 s účinnosťou od 1. 9. 2007.

Obecné zastupiteľstvo v Štrbe podľa zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu pre základnú
školu v Obci Štrba.
Článok 1
Obec Štrba podľa zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8, ods. 1 určuje školský
obvod pre základnú školu na území obce nasledovne:
Základná škola Štrba
Školský obvod

obec ŠTRBA
miestna časť obce Štrba – TATRANSKÁ ŠTRBA *a)
miestna časť ŠTRBSKÉ PLESO
*b)

a) Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR Bratislava č. CD-20079998/19928-1.098 zo dňa 22. 8. 2007 o vyradení zo siete škôl a následného zrušenia
Základnej školy s materskou školou Tatranská Štrba, školský obvod pre Základnú
školu Štrba je obec Štrba a miestna časť obce – Tatranská Štrba, kde budú žiaci zo
zrušenej ZŠ s MŠ Tatranská Štrba plniť povinnú školskú dochádzku.
b) Podľa rozhodnutia o zmene hranice obce a hranice katastrálneho územia,
vydanom pod číslom H-11/97 dňa 4. 3. 2004, ktoré sa stalo právoplatným dňa 13. 8.
2007 na základe rozsudku Najvyššieho súdu pod číslom 4SžoKS 21/2006 došlo
k zmene hranice medzi obcou Štrba katastrálneho územia Štrba a mestom Vysoké
Tatry katastrálneho územia Štrbské Pleso a zároveň aj k zmene hranice k. ú. Štrba a
k. ú. Štrbské Pleso. Dňom právoplatnosti rozsudku Najvyššieho súdu SR sa vecne
a miestne príslušnou vo vzťahu k územiu Štrbského Plesa stala obec Štrba.
Článok 2
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,
v ktorom má trvalé bydlisko.
2. 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. 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 školy, do ktorej bol žiak prijatý.
3. Obec, ktorá je zriaďovateľom 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 škôl a školských zariadení a jej
následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci
zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.

Článok 3
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Štrbe dňa 28. 3. 2003
uznesením č. 19/2003.
VZN bolo novelizované dodatkom č. 1/2007, ktorý schválilo OZ v Štrbe dňa
24. 9. 2007 uznesením č. 167/2007 s účinnosťou od 1. 9. 2007.

Michal S ý k o r a
starosta obce

