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Návrh Všeobecne záväzné nariadenie 

o určení školských obvodov pre základné školy a spádové materské školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 

 

Číslo:  /2021 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade s článkom 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990  Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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 a na základe § 8 ods. 1 

a 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, sa uznieslo na  tomto všeobecne 

záväznom nariadení. 

 

Čl. 1 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje školské obvody 

základných škôl a spádových materských škôl. 

 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

1. Mesto Krompachy je zriaďovateľom: 

a) Základnej školy s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy 

b) Základnej školy s materskou školou, SNP 47, Krompachy 

c) Základnej školy, Zemanská 2, Krompachy 

d) Materskej školy, Hlavná 3, Krompachy 

2. Školský obvod základnej školy a spádovej materskej školy tvorí územie mesta Krompachy 

vymedzené týmto nariadením, v ktorom žiak plní povinnú školskú dochádzku a dieťa 

povinné predprimárne vzdelávanie. Mesto Krompachy po dohode s obcami Kolinovce, 

Hrišovce a Kaľava určuje spoločné školské obvody pre jednotlivé základné školy. 

 

      Čl. 3 

Plnenie povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania 

 

1. Žiak v zmysle osobitného predpisu1 plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole 

v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko (spádová škola), ak zákonný zástupca pre 

svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

2. Žiak môže podľa osobitného predpisu plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole 

mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko na žiadosť zákonného zástupcu 

žiaka a 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.  

3. Dieťa v zmysle osobitného predpisu2 plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej 

materskej škole, v ktorej má trvalé bydlisko.  

                                                             
1 § 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
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Číslo:  /2021 

4. Dieťa môže podľa osobitného predpisu plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej 

materskej škole na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa materskej 

školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto 

skutočnosť riaditeľovi spádovej materskej školy, v ktorej má dieťa trvalé bydlisko ako aj 

zriaďovateľovi materskej školy do ktorej bolo dieťa prijaté. 

 

Čl. 4 

Školské obvody základných škôl a spádové materské školy 

 

1. Pre základné a materské školy na území Mesta Krompachy sa zriaďujú nasledovné školské 

obvody. Školský obvod tvorí územie vymedzené príslušnými ulicami, prípadne  

orientačnými  číslami  obytných domov, či katastrálne územie danej obce (ďalej len 

„územie obce“). 

2. Školským obvodom pre Základnú školu s materskou školou, Maurerova 14, 

Krompachy sú 

2.1 pre základnú školu ulice: 

Hlavná, Maurerova, Veterná, Stará cesta, SNP do čísla 5, Trangusová, Poštová, 

Robotnícka, Horská, Štúrova, Kpt. Nálepku, a územie obce Kolinovce, obce Hrišovce 

a obce Kaľava. 

2.2 pre spádovú materskú školu ulice: 

Hlavná, Maurerova, Veterná, Stará cesta, SNP do čísla 5, Trangusová, Poštová, 

Robotnícka, Horská, Banská, Cintorínska, Dolina, J. Barč Ivana, Kúpeľná, Lesnícka, 

Mlynská, Kpt. Nálepku, Námestie slobody, Partizánska, Sadová, Slovinská, 

Turistická, Zemanská, Lorencova, Banícka štvrť, Štúrova, M. Šprinca. 

3. Školským obvodom pre Základnú školu s materskou školou, SNP 47, Krompachy sú 

3.1 pre základnú školu ulice: 

Družstevná, Hornádska, 29. augusta, Stará Maša, Jesenského, Rázusová, SNP od 

orientačného čísla 6 nahor, a územie obce Kolinovce, obce Hrišovce a obce Kaľava. 

3.2 pre spádovú materskú školu ulice: 

Družstevná, Hornádska, 29. augusta, Stará Maša, Jesenského, Rázusová, SNP od 

orientačného čísla 6 nahor.  

4. Školským obvodom pre Základnú školu Zemanská 2, Krompachy sú 

4.1 pre základnú školu ulice: 

Banská, Cintorínska, Dolina, J. Barč Ivana, Kúpeľná, Lesnícka, Mlynská, Námestie 

slobody, Partizánska, Sadová, Slovinská, Turistická, Zemanská, Lorencova, Banícka 

štvrť, M. Šprinca, a územie obce Kolinovce, obce Hrišovce a obce Kaľava. 

 

                                                                                                                                                                                              
2 § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
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5.  Školským obvodom pre spádovú Materskú školu, Hlavná 3, Krompachy sú ulice:  

Hlavná, Maurerova, Veterná, Stará cesta, SNP do orientačného čísla 5 vrátane, 

Trangusová, Poštová, Robotnícka, Horská, Banská, Cintorínska, Dolina, J. Barč Ivana, 

Kúpeľná, Lesnícka, Mlynská, Kpt. Nálepku, Námestie slobody, Partizánska, Sadová, 

Slovinská, Turistická, Zemanská, Lorencova, Banícka štvrť, Štúrova, M. Šprinca. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenie 

 

(1) Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa ........... 

(2) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. ......... zo 

dňa ..............  

(3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Nariadenie č. 1/2004 o určení školských 

obvodov základných škôl na území mesta Krompachy vrátane jeho dodatkov. 

(4) Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta Krompachy dňa ....... 

a nadobúda účinnosť ........ 

                                                                                                 

 

 

 

 

           Ing. Iveta Rušinová 

                                                          primátorka mesta 

 


