
MESTO  LEVOČA 
 
 
Predmet rokovania: Všeobecne záväzné nariadenie o určení školských obvodov pre 
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča. 
 
Pre :                             Mestskú radu 12. 11. 2019 
                                     Mestské  zastupiteľstvo  21. 11. 2019 
 
Predkladá : PaedDr. Mária Choborová, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
Spracovateľ: PaedDr. Mária Choborová, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
Stanovisko komisie MZ: Komisia školstva a sociálnych vecí na svojom zasadnutí dňa   
                                          05. 11. 2019 odporúčala schváliť predkladaný materiál. 
 
Stanovisko MR : 
Návrh na uznesenie:  
 

1. MR berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. ..../2019, o  určení školských 
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča, uplatnené 
žiadne pripomienky. 

  
2. MR odporúča MZ schváliť všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2019, 

o  určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Levoča. 

 
Termín: 12. 11. 2019 
 
Na vedomie:               primátor  mesta 
                                    zástupca primátora mesta 
                                    prednosta mesta 
 hlavný  kontrolór  mesta 
  
 
 
V Levoči   05. 11. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová  správa 
 

 
Oddelenie školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, školský úrad predkladá  návrh 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča o  určení školských obvodov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča. 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie"), je určiť 
školské obvody pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Levoča s cieľom 
zabezpečiť povinnú školskú dochádzku žiakom základnej školy. Toto "nariadenie" určuje aj 
školské obvody pre obce, s ktorými má mesto uzatvorenú dohodu v súlade s § 8 ods. 1 a ods. 
2 a § 39hc 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. Ak si obec na účel 
zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu, alebo v škole zriadenej 
obcou nie je otvorený ročník alebo skupina ročníkov (5. - 9. ročníkov základnej školy) v 
zmysle Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 
50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu, škola v obci, s ktorou 
má obec zriadený školský obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, 
povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné 
náklady na dopravu žiaka· do tejto školy vo výške ceny najnižšieho žiackeho zľavneného 
cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak. Škola, v 
ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje aj náklady na dopravu žiaka späť do 
miesta trvalého bydliska. Ak obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky má 
zriedenú základnú školu s ročníkmi 1. - 4. resp. ročníkmi 1. - 9. a žiaci danej obce navštevujú 
školu v rámci spoločného školského obvodu, zákonným zástupcom týchto žiakov nebudú 
preplácané cestovných nákladov na dopravu v pravidelnej autobusovej doprave. Toto 
všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 06. 12. 2019.  

 
 
 
 
 
V Levoči   05. 11. 2019     PaedDr. Mária Choborová 
                                        vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ 
 
 
 



Návrh 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Levoča  č. …../2019 o určení 
školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Levoča 
 
 
 
 

Čl. I. 
Preambula 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Levoči, v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

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,      
§ 8 ods. 1 a ods. 2 a § 39hc 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 toto Všeobecne záväzné nariadene Mesta Levoča č. ……2019  o určení školských 
obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Levoča (ďalej len 
”mesto“). 

 
 

 
Čl. II. 

Základné ustanovenia 
 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN”) určuje školské obvody základných 
škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto: Základná škola v Levoči, Námestie Štefana 
Kluberta č. 10, Základná škola v Levoči, Jána Francisciho  č. 11, Základná škola 
v Levoči, Gašpara Haina  č. 37.  

2. Školský obvod základnej školy tvorí územie alebo časť mesta Levoča vymedzená týmto 
nariadením, v ktorom žiak plní povinnú školskú dochádzku. 
Mesto po dohode s obcami Brutovce, Dlhé Stráže, Úloža, Dravce, Domaňovce, Klčov, 
Nemešany, Pavľany, Nižné Repaše, Vyšné Repaše, Oľšavica, Torysky, Kurimany, určuje 
spoločné školské obvody pre jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. 

3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalé bydlisko. 

4. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,     
v ktorom má trvalé bydlisko so súhlasom riaditeľa 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.  

5. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť 
v spádovej škole vyšší ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ pri 



určení školy, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, podľa osobitného 
predpisu. 

6. Žiak, ktorý má trvalý pobyt v obci, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole. 
7. Mesto vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veci rozhodnutia riaditeľa 

školy o prijatí žiaka do školy, ktorej je mesto zriaďovateľom. 
 

 
 
 

Čl. III. 
Školské obvody základných škôl na území mesta 

 
 

Mesto zriaďuje: 3 školské obvody,  pre základné školy, ktorých je zriaďovateľom. 
 

a) školský obvod ZŠ, Námestie Štefana Kluberta č. 10,  Levoča, tvoria ulice: 
 
Námestie Majstra Pavla, Námestie Štefana Kluberta, ulice: Dlhá, Ovocinárska, Nová, 
Vysoká, Ružová, Probstnerova cesta, Kláštorská, Vetrová, Pri strelnici, Za sédriou, 
Mäsiarska, Potočná, Žiacka, Bottova, Hradby, Špitálska, Štúrova, Uhoľná, Farma 
Hradisko, Košická, Lúčna, Poľná č. 1 – 22, Predmestie, Kasárenska, Móricová, G. 
Hermana, Baštová, Kukučínová, Prešovská, Kežmarská cesta, Fraňa Kráľa, Sadová, 
Športovcov, Lesná, Vodárenska, Kováčová víla, Mariánska hora, Levočská Dolina, Závada, 
Úloža, Nemešany, Pavľany, Nižné Repaše, Oľšavica, Torysky, Vyšné Repaše, Brutovce; 

 

b) školský obvod ZŠ Jána Francisciho  č. 11, Levoča. tvoria ulice:  
 

Jána Francisciho, Viktora Greschika, Jozefa Czauczika, Nad tehelňou;   
  

c) školský obvod ZŠ Gašpara Haina  č. 37, Levoča. tvoria ulice:  
 

Sídlisko Pri prameni, sídlisko Rozvoj, Levočské Lúky, ulice: Gašpara Haina, Popradská 
cesta, Michala Hlaváčka, Novoveská cesta, M. R. Štefánika, Pod vinicou, Mengusovská, 
Kežmarská, Gerlachovská, Lomnická, Odorica, Okružná, Poľná č. 23 – 39, Nový Dvor, 
Ždiarska, Krivánska, Slavkovská, Pri podkove, Krátka, Staničná, Pri likérke, Železničný 
riadok, Kurimany, Dlhé Stráže, Domaňovce, Dravce, Klčov.  

 
 

Čl. IV. 
Úhrada cestovných nákladov 

 
Škola, ktorú žiak navštevuje, mesačne uhrádza zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady 
na dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho 
zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak zriaďovateľ nezabezpečí 
dopravu žiaka inak. 

 
 
 



Čl. V.  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
  

1. V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení  a jej 
následného zrušenia mesto Levoča určí obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci 
zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku. 

2. Školské obvody určené týmto VZN platia pre žiakov základných škôl počnúc 
školským rokom 2019/2020.  
      Čl. IV.  

Zrušovacie ustanovenie a účinnosť 
 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší    
Všeobecne záväzné nariadenie č. 84/2002, ktorým sa určujú školské obvody pre             
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Levoči schválilo toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 
XX/2019 uznesením č. XX zo dňa 21.11.2019  

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta. 
 

 
 
  V Levoči dňa 05.11.2019 
                                                           
                                                                                               Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                                                                                                         primátor  mesta     
 
 
 
Zverejnené na pripomienkovanie dňa: 05. 11. 2019                                
Termín uplatnenia pripomienok: 20 . 11. 2019 
Na adresu:  MÚ, Námestie Majstra Pavla 4/4 Levoča, alebo elektronicky: 
maria.choborova@levoca.sk 
Zvesené:   . 11. 2019 
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