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Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. : 151/2007 
                                   zo dňa : 11.12.2007 

 
 
 
 
 
 
Účinné od dňa : 1. januára 2008 



 
 
 
Mesto  Žiar nad Hronom v súlade s ustanovením § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov úprav a zmien a v zmysle § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určuje školské 
obvody základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
 
 

(1)  Účelom všeobecne záväzného nariadenia  je určiť školské obvody týchto základných škôl : 
Základná škola, Ul.  Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom 
Základná škola, Ul.   M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom 
Základná škola, Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom 
 
 
 

§ 2 
Školský obvod základnej školy 

 
 
 
     (1)  Školský obvod základnej školy zriadenej mestom  tvorí časť jeho územia, v obvode ktorého 
sa nachádza škola, s prihliadnutím na rovnomerné rozmiestnenie žiakov, demografický vývoj 
a kapacitné možnosti školy. 
 
     (2)   Školské obvody jednotlivých škôl zriadených mestom  sú nasledovné :                  
                                                                                                                                       

Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom    
 
Do školského obvodu základnej školy patria ulice: 
Dr. Janského nepárne čísla 1 – 31 
Š. Moysesa celá  
M.R.Štefánika párne čísla 24 – 46 
J. Hollého čísla 2 – 15 
SNP nepárne čísla 89 – 115 
Námestie Matice slovenskej  celé 
Jiráskova celá 
Komenského čísla 1 –18 
J. Kráľa celá 
Partizánska celá 
Na vartičke 
Kutinky 

      Mestská časť Šášovské Podhradie 
 



      Základná škola, Ul.  M.R.Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom 
 
Do školského obvodu základnej školy patria ulice: 
Sládkovičova číslo 2 – 14 
M.R. Štefánika 1 – 22, 25, 27, 29, 31, 33 
Dukelských hrdinov 1 – 37, 39 – 53 
Hutníkov 1 – 21, 23, 25, 27, 29 
A. Kmeťa celá 
J. Kollára  1, 3, 5, 7 
Cyrila a Metoda celá 
Hviezdoslavova celá 
A. Dubčeka celá 

      Družstevná celá 
      Jesenského celá 

Krížna celá 
Rudenkova celá 
Šoltésovej celá 
Záhradná celá  
Opatovská celá 
Medzi vodami  celá 
Š. Petruša 
Kukučínova celá 
A. Hlinku celá 
Pod vršky celá 
Lúčna celá  
Svätokrížske námestie 
SNP 19 – 89 

 
Základná škola, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom  
 
Do školského obvodu základnej školy patria ulice: 
Tajovského celá 
Novomeského 1 – 12 
Rázusova 1 – 11 
Vansovej 1 – 18 
Bernolákova celá 
Jilemnického celá 
SNP 141, 143, 145  
Sládkovičova 16 – 40 
Svitavská celá 
Chrástekova 
Pod Donátom 
M. Benku  
A.Štefanku 
Štúrova 
Pod háj 
Hurbanova celá 
 Š. Pártošovej celá 
 Žiar nad Hronom ( obyvatelia prihlásení na trvalý pobyt  podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z.  z. o      

      hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR ).  



 
 

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

§ 3 
Spoločné školské obvody základných škôl 

 
(1) Spoločné školské obvody základných škôl po dohode so susednými obcami Dolná Trnávka, 

Ladomerská Vieska, Lovča, Lovčica – Trubín, Lutila a Stará Kremnička sú nasledovné:  
 
Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom :  
Obec Ladomerská Vieska, ročníky 1. – 9.  
 
Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom : 
Obec Lovča, ročníky 5. – 9. 
Obec Dolná Trnávka, ročníky 1. – 9. 
Obec Stará Kremnička, ročníky 5. – 9. 

 
Základná škola, Jilemnického ulica č.2, Žiar nad Hronom : 
Obec Lutila, ročníky 5. – 9. 
Obec Lovčica – Trubín, ročníky 5. – 9. 

 
 

§ 4 
Plnenie povinnej školskej dochádzky 

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

(2) 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. 

 
(3) Riaditeľ školy môže udeliť súhlas podľa odseku 2 len v prípade, že žiakmi uvedenými 

v odseku 1, ktorí prejavili záujem o plnenie povinnej školskej dochádzky podľa školského obvodu 
určeného podľa § 2 odseku 2 a § 3 odseku 1, nebude naplnený maximálny počet žiakov stanovený 
zriaďovateľom. 
 
 

§ 5 
Prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
     (1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žiar nad Hronom bolo schválené dňa  
11.decembra 2007  uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 151/2007 
 

(2)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. 1. 2008 
 
(3)  Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie  č. 

7/2003 schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č.  177/2003 zo dňa 



16.12.2003 o školských obvodoch základných škôl na území mesta Žiar nad Hronom a Dodatok č. 1 
k VZN č. 7/2003 o školských obvodoch základných škôl na území mesta Žiar nad Hronom, 
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č.  65/2004 zo dňa 14.04.2004.  
 
 
    V Žiari nad Hronom,  dňa  11.12.2007 
 
 
 
                                                                                      Mgr.  Ivan   Černaj 
                                                                                         primátor mesta  
 
 
 

 


