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Všeobecne záväzné nariadenie obce Belá č. 6/2011, ktorým sa 

určuje školský obvod základnej školy zriadenej obcou Belá 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Belá sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 
 

(1) V zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) vydáva obec Belá toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011, 

ktorým sa určuje školský obvod základnej školy zriadenej obcou Belá.  

 

Čl. 2 
Predmet činnosti 

 
(1) Obec Belá, Oslobodenia č. 183, 013 05 a Obec Lutiše, č.66, 013 05 Belá v zmysle § 8 

ods. 2 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 uzatvorili dohodu 

o zriadení spoločného školského obvodu základnej školy, aby žiaci z obce Lutiše mohli 

plniť povinnú školskú dochádzku v ročníkoch 5. – 9. v Spojenej škole Belá – v 

organizačnej zložke Základná škola Belá. 

 
(2) Keďže obec Lutiše je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Lutiše, táto 

dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy sa vzťahuje len na žiakov, ktorí 

nemôžu plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ s MŠ Lutiše z dôvodu nízkeho počtu 

žiakov na II. stupni ZŠ v danom ročníku a tým aj neotvorenia triedy. 

 

Čl.3 
Doprava žiakov 

 
(1) Obec Belá je zriaďovateľom Spojenej školy Belá. Obec Belá zriadila spoločný školský 

obvod s Obcou Lutiše. Spojená škola Belá pre žiakov z obce Lutiše, ktorí si v nej budú 

plniť povinnú školskú dochádzku, je podľa § 8 ods. 6 a 8 zákona z prostriedkov štátneho 

rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto 

školy vo výške ceny hromadnej dopravy a späť do miesta trvalého bydliska.  
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Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce Belá. 

 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Belá 

dňa 23.9.2011 a nadobúda účinnosť 12.10.2011. 

 

 

 

V Belej dňa 23.09.2011 

 

 

 

 Ing. Matúš Krajči 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Belá dňa 05.09.2011. 

Návrh zvesený dňa 22.09.2011. 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Belá dňa 26.09.2011. 

VZN zvesené 12.10.2011. 

VZN nadobúda účinnosť dňa 12.10.2011. 


