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JUDr.Rusnáčiková Dana – hlavná kontrolórka mesta Levoča 
 

 
  S T A N O V I S K O 

hlavnej kontrolórky mesta Levoča k návrhu VZN mesta Levoča  
 
 
 Hlavná kontrolórka mesta v súlade s § 18d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Levoči č.9/83 zo dňa19.9.2019 predkladá poslancom Mestského zastupiteľstva v Levoči 
písomné stanovisko k návrhu VZN mesta Levoča s výrokom 
 
VZN mesta Levoča o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, určené na zabezpečenie plnenia preneseného výkonu školskej štátnej 
správy v meste Levoča  je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a zákonmi a mesto 
je povinné VZN prijať.  
 
 Mestské zastupiteľstvo v Levoči sa môže uznášať na nariadeniach, prijatých v  súlade 
s čl.71 ods.2 Ústavy SR č.460/1992, zákonom o obecnom zriadení a vo veciach, v ktorých 
plní úlohy štátnej správy na základe splnomocnenia osobitným zákonom  a v jeho medziach. 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Levoči v súlade s čl.42 Ústavy SR na zabezpečenie 
ústavného práva každého na vzdelanie a povinnú školskú dochádzku uznáša sa  v súlade s § 8 
ods.1) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p. na  
VZN mesta, ktorým určuje školský obvod základnej školy zriadenej obcou, ktorý tvorí 
územie obce alebo jej časť a ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, určuje vo 
VZN školské obvody pre jednotlivé školy.  
  Určením školských obvodov vo VZN mesta sa predchádza ohrozeniu plnenia povinnej 
školskej dochádzky žiakov, ktorú je každý žiak plniť v základnej škole v školskom obvode, 
v ktorom má trvalé bydlisko, výnimky ustanovuje zákon č.596/2003 Z.z.. 
 
 Návrh VZN mesta bol v súlade s § 6 ods.3 zákona o obecnom zriadení zverejnený 
vyvesením na úradnej tabuli a web stránke mesta na pripomienkovanie. 
 
  Hlavnej kontrolórke mesta zo zákona o obecnom zriadení vyplýva povinnosť 
vykonávať kontrolu zákonnosti t.j. i preverenie súladu VZN mesta s Ústavou SR a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Stanovisko kontrolóra  k zákonnosti VZN je prerokované 
v poradných orgánoch MZ komisiách, Mestskej rade i priamo na zasadnutiach MZ. 
 Hlavný kontrolór mesta je povinný vykonávať kontrolu, ustanovenú v § 18d zákona 
o obecnom zriadení – kontrolu zákonnosti a kontrolu dodržiavania VZN mesta. 

 

V Levoči, dňa 18.11.2019 

Vypracovala:  JUDr.Rusnáčiková, hlavný kontrolór mesta 


