Obec Ľubochňa na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z.. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, vydáva pre územie obce Ľubochňa

všeobecné záväzné nariadenie
č. 7/ 2004
ktorým sa určuje školský obvod pre základnú školu na území obce Ľubochňa
a spoločný školský obvod
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ČLÁNOK 1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje školský obvod a spoločný školský obvod pre
základnú školu na území obce Ľubochňa, ku ktorej prešla zriaďovateľská pôsobnosť v zmysle zákona NR SR č
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení
neskorších predpisov.
Spoločný školský obvod základnej školy zriadenej obcou tvorí územie obce Ľubochňa a obec, ktorá nemá za účelom
plnenia povinnej školskej dochádzky zriadenú základnú školu.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode v ktorom má trvalé bydlisko.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo obce - miesta trvalého bydliska, pokiaľ obec nemá
zriadenú základnú školu v určenom spoločnom školskom obvode.
ČLÁNOK 2
ŠKOLSKÉ OBVODY
Obec Ľubochňa zriaďuje školský obvod a spoločný školský obvod Základnej školy Ľubochňa so sídlom
Ľubochňa č.98, 034 91 Ľubochňa, pre:
Celé územie obce Ľubochňa – žiakov 1. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Ľubochňa
Obce:
- Hubová
- žiakov 5. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Hubová
- Švošov
- žiakov 1. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Švošov
- Stankovany - žiakov 5. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Stankovany
- žiakov 1. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v časti obce Rojkov
- Kraľovany - žiakov 1. až 9. ročníka s trvalým bydliskom v obci Kraľovany
ČLÁNOK 3
Spoločné ustanovenia
Na návrh zákonného zástupcu žiaka, môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo
školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, alebo mimo spoločného školského obvodu, 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 základnej školy, do ktorej bol žiak
prijatý.
Obec Ľubochňa ako zriaďovateľ tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie
do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
Ak na školu v územnom obvode obce Ľubochňa bude dochádzať žiak z inej obce, kde má trvalé bydlisko, uzatvorí
obec Ľubochňa s príslušnou obcou dohodu o spoločnom školskom obvode.
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ČLÁNOK 4
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohoto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Ľubochni.
Spoločný školský obvod základnej školy začne platiť pre zápis žiakov do I. ročníka základnej školy v školskom
roku 2004/2005.
Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy vzniká riaditeľovi príslušnej školy dňom nástupu žiaka do školy.
Oznamovacia povinnosť zriaďovateľa vo vzťahu k inej obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, vzniká ku dňu
nástupu žiaka na základnú školu v územnom obvode.
Spoločný školský obvod základnej školy začne platiť dňom nadobudnutia právoplatnosti zmlúv o spoločnom
školskom obvode s jednotlivými obcami, ktoré nemajú zriadené základné školy.
Na tomto nariadení sa obecné zastupiteľstvo uznieslo dňa 15. decembra 2004 uznesením č.32/2004.
Týmto nariadením sa ruší nariadenie č. 2 /2004 .
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.
Ing. Peter Dávidík
starosta obce

