
MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO   V KROMPACHOCH 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 2 písm. 9 zákona NR SR č. 
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na 
vyššie územné celky, § 8 odst. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a § 6 a § 11 odst. 3 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v úplnom znení zákona č. 612/2002 Z.z.  

u z n á š a     s a 
 

na tomto 

N a r i a de n í   č. 1/2004 
 

o určení školských obvodov základných škôl na území mesta Krompachy 
 

Čl. 1 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch určuje školské obvody základných škôl na 
území mesta Krompachy takto : 
 
1. Školský obvod Základnej školy na Ulici SNP pozostáva z ulíc : 
- Družstevná      - Jesenského 
- Hornádska      - Rázusova 
- 29. augusta      - Štúrova 
- Stará Maša      - SNP od čísla 6 nahor 
- Banícka štvrť – okrem čísla 19 a 20 

 
2. Školský obvod Základnej školy na Ulici Zemanskej pozostáva z ulíc : 
- Banská      - Námestie slobody 
- Cintorínska      - Partizánska 
- Dolina      - Sadová 
- J. Barča Ivana     - Slovinská 
- Kúpeľná      - Turistická 
- Lesnícka      - Zemanská 
- Mlynská      - Lorencova  
- kpt. Nálepku      - Banícka štvrť – čísla 19 a 20 

 
3. Školský obvod Základnej školy na Ulici Maurerovej pozostáva z ulíc : 
- Hlavná      - Trangusová 
- Maurerova      - Poštová 
- Veterná      - Robotnícka 
- Stará cesta      - Horská 
- SNP do čísla 5     - Kolinovce 

 



 

Čl. 2 
 
 Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalé bydlisko.  
 Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, 
v ktorom má trvalé bydlisko 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, ktorá je zriaďovateľom základnej školy oznámi obci v ktorej má 
žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. 
 

Čl. 3 
 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Krompachy sa uznieslo Mestské 

zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 27. 1. 2004, uznesením č. 10/E-1. 
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje  Mestské zastupiteľstvo 

v Krompachoch 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 10. februára 2004. 
 
 
V Krompachoch 27. januára 2004  
 
 
 
         Jakub ZAHRADNÍK 
            primátor mesta 
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