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Obecné zastupiteľstvo v Olcnave na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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, v súlade s § 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 

predpisov a s § 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení. 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OLCNAVA 

ktorým sa určuje školský obvod základnej školy a spádová materská škola 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Olcnava 

č. 1/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. 1 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje školský obvod základnej 

školy a spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Olcnava. 

 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

Obec Olcnava je zriaďovateľom: 

1. Základnej školy s materskou školou, Lúčna 3, 053 61 Olcnava 

Školský obvod Základnej školy s materskou školou ,Lúčna 3, 053 61 Olcnava, tvorí územie 

obce Olcnava.  

Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, 053 61 Olcnava, je spádová materská škola, 

v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie, pre deti s trvalým pobytom v obci 

Olcnava.  

 

Čl. 3 

Plnenie povinnej školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania 

 

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, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa 

základnej školy, do ktorej sa hlási.  

3. 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.  

4. Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi obci, 

v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom 

obvode.  

5. Riaditeľ základnej školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej 

dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum 

narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa. 

6. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí zmenou 

všeobecne záväzného nariadenia školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci 

zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku. 

7. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole v obci, v ktorej má 

trvalý pobyt.  

8. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole 

na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa materskej školy, do ktorej sa 

hlási.  



9. Riaditeľ materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi 

spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa ako aj zriaďovateľovi materskej 

školy, do ktorej bolo dieťa prijaté. 

 

Čl. 4 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Olcnava 

platné do roku 2021, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Olcnava, vrátane všetkých jeho dodatkov. 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Olcnave. 

2. Oznamovacia povinnosť riaditeľa školy podľa článku 3 odseky 3 a 9 vzniká dňom nástupu 

žiaka/dieťaťa do základnej/materskej školy. 

3. Oznamovacia povinnosť zriaďovateľa podľa článku 3 odsek 4 vo vzťahu k inej obci vzniká 

ku dňu nástupu žiaka na príslušnú základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. /2021 bol vyvesený na úradnej tabuli 

a na internetovej stránke obce dňa 02.03.2021. 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v 

Olcnave č. I./7/2021/A/d) zo dňa 26.03.2021 a nadobúda účinnosť dňa 01.05.2021. 

 

V Olcnave, dňa 26.03.2021 

 

             

             Jaroslav Salaj 

starosta obce 


