MESTO ŽIAR NAD HRONOM
Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. /2021
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o školských obvodoch základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 9/2011, VZN č.
2/2015

Schválené
uznesením
zo dňa : 25.02.2021

Mestského

zastupiteľstva

Žiar

nad

Hronom

č.

/2021

Účinné: Účinné: pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli
Mestské zastupiteľstvo v Žiari 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 ods. 1) 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 (ďalej len
VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2007 o školských obvodoch základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 9/2011, VZN č. 2/2015.

Článok I
1. Ustanovenie § 2 ods. 2 sa mení a dopĺňa nasledovne:
§2
Školský obvod základnej 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. Jánského
J. Hollého čísla 2 – 15
Jiráskova
J. Kráľa
Komenského čísla 1 –18
Kutinky
Mestská časť Šášovské Podhradie
M. R. Štefánika párne čísla 24 – 46
Na Vartičke
Námestie Matice slovenskej
Partizánska
SNP nepárne čísla 89 – 115
Š. Moysesa

Základná škola, Ul. M.R.Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom
Do školského obvodu základnej školy patria ulice:
A. Dubčeka
A. Hlinku
A. Kmeťa
Cyrila a Metoda
Družstevná
Dukelských hrdinov 1 – 37, 39 – 53
Hutníkov
Hviezdoslavova
Jesenského
J. Kollára 1, 3, 5, 7
Krížna
Kukučínova
Lúčna
Medzi vodami
M.R. Štefánika 1 – 22, 25, 27, 29, 31, 33
Opatovská
Pod vršky
Rudenkova
Sládkovičova číslo 2 – 14
SNP 19 – 89
Svätokrížske námestie
Šoltésovej
Š. Petruša

Záhradná
Základná škola, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom
Do školského obvodu základnej školy patria ulice:
A. Štefanku
Bernolákova
Hurbanova
Jilemnického
J. Považana
M. Benku
M. Chrásteka
Novomeského 1 – 12
Pod Donátom
Pod háj
Rázusova 1 – 11
Sládkovičova 16 – 40
SNP 141, 143, 145, 149
Svitavská
Š. Pártošovej
Štúrova
Tajovského
Vansovej 1 – 18
2. § 4 sa dopĺňa ods. 4 a ods. 5, ktoré znejú:
ods. 4
Žiakovi, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v meste Žiar nad Hronom určené ulicou, ktorá je
uvedená v tomto VZN, určí školu, kde si bude plniť povinnú školskú dochádzku zriaďovateľ
základných škôl - Mesto Žiar nad Hronom.
ods. 5 :
Žiak, ktorý je na území mesta Žiar nad Hronom prihlásený na prechodný pobyt, si plní povinnú
školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom je prihlásený na prechodný pobyt. Platí pritom
ustanovenie § 2 ods. 2 tohto VZN.
Článok II
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiari
nad Hronom č. /2021 zo dňa 25.02.2021 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.
V Žiari nad Hronom, ................. 2021
Mgr. Peter Antal
primátor
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na e-mail:
adriana.gilanova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v
určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné
podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom
od: 10.02.2021
do: 24.02.2021
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom
od:
do:

