VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Slovenská Ľupča
č. 5/2021
o určení školského obvodu Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča
a určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Slovenská Ľupča

schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča č. 94/2021 dňa 7.12.2021
účinnosť nadobúda 1.1.2022
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Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením
§ 8 a 8a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 (ďalej len VZN)
ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča a spádová
materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť školský obvod Základnej školy Sama
Cambela Slovenská Ľupča a spádovú materskú školu pre deti s trvalým pobytom v obci, ktoré
plnia povinné predprimárne vzdelávanie.
§2
Školský obvod Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča
1. Do školského obvodu Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča patria obce: Slovenská
Ľupča, Podkonice, Lučatín Moštenica, Hiadeľ
2. Obec Slovenská Ľupča má zriadenú základnú školu pre žiakov navštevujúcich 1. až 9. ročník
základnej školy.
3. Obec Podkonice má zriadenú základnú školu pre žiakov navštevujúcich 1. až 4. ročník
základnej školy. Žiak, ktorý má trvalé bydlisko v obci Podkonice vykonáva / plní povinnú
školskú dochádzku 5. až 9 ročník v Základnej škole Sama Cambela v Slovenskej Ľupči.
4. Obec Lučatín má zriadenú základnú školu pre žiakov navštevujúcich 1. až 4. ročník základnej
školy. Žiak, ktorý má trvalé bydlisko v obci Lučatín vykonáva / plní povinnú školskú dochádzku
5. až 9 ročník v Základnej škole Sama Cambela v Slovenskej Ľupči.
5. Obec Moštenica nemá zriadenú základnú školu a žiak, ktorý má trvalé bydlisko v obci
Moštenica vykonáva / plní povinnú školskú dochádzku 1. až 9. ročník v Základnej škole Sama
Cambela v Slovenskej Ľupči.
6. Obec Hiadeľ má zriadenú základnú školu pre žiakov navštevujúcich 1. až 4. ročník základnej
školy. Žiak, ktorý má trvalé bydlisko v obci Hiadeľ vykonáva / plní povinnú školskú dochádzku
5. až 9 ročník v Základnej škole Sama Cambela v Slovenskej Ľupči.
§3
Všeobecné ustanovenia
1. Štatutárni zástupcovia obcí uvedených v § 2 ods. 1 tohto VZN sa dohodli na začlenení žiakov
do školského obvodu určeného v tomto VZN, tak ako to vyplýva z § 2 ods. 2,3,4,5 a 6 tohto VZN.
2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé
bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa § 3 ods. 3 tohto VZN.
3. 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.
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4. 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 tejto základnej školy,
oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom
školskom obvode.
Článok II.
§4
Spádová materská škola v obci Slovenská Ľupča
1. Obec je zriaďovateľom jednej materskej školy na území obce Slovenská Ľupča, ktorú určuje
ako spádovú materskú školu pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné
predprimárne vzdelávanie.
2. Riaditeľ materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie
deti s trvalým pobytom v obci.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

2.

Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Slovenská Ľupča č. 5/2021 o určení školského
obvodu pre Základnú školu Sama Cambela
a určení spádovej materskej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Slovenská Ľupča uznesením č. 94/2021 na svojom zasadnutí dňa 7.12.2021
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 1.1.2022.

V Slovenskej Ľupči dňa: 10.12.2021
Mgr. Roland Lamper
starosta obce

Návrh vyvesený na úradnej tabuli pred schválením: 22.11.2021
Návrh zvesený z úradnej tabule: 7. 12.2021
VZN vyvesené na úradnej tabuli po schválení: 10.12.2021
VZN zvesené z úradnej tabule po schválení: 27.12.2021
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