
Zápisnica zo zasadnutia - Komisia  školstva a sociálnych 

vecí  05.11.2019 

Program: 

1. Otvorenie  
2. Schvaľovanie  a prejednanie návrhu – Všeobecne záväzné nariadenie o určení 

školských obvodov pre základné  školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča. 
3. Rôzne 
4.  Diskusia 
5. Záver 

 
   
   1. Členov komisie privítala a  informovala    s programom   pani vedúca PaedDr.  Máriu     
            Choborovú.  Ospravedlnila pána predsedu  komisie PaedDr. Ľ. Repaského a pani     
            Annu Kravecovú. 

 
2. Schvaľovanie  a prejednanie návrhu  – VZN o určení školských obvodov pre 

základné  školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča. Pani vedúca – 
vysvetlila VZN,návrh predkladá OŠSVaZ, ŠÚ. Prečítala dôvodovú správu.  

     Prítomní členovia súhlasili – VZN o  určení školských obvodov pre základné  školy        
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča. 

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 spoločný 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 

Záver : Na záver  pani vedúca PaedDr.  Mária   Choborová   poďakovala prítomným za účasť. 
 
 

 

 

 

 

Vypracoval : Mgr. Štefánia Tomalská  Repaská                         V Levoči : 05.11.2019 
 

 


