
 

 
Obec Kysak na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 2 písm. d) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v zmysle § 8 zákona c. 596/2003 o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie 

 

vydáva 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kysak č. 1/2004 o školskom obvode základnej školy na území 
obce Kysak. 

 

 
Článok 1 

Základné ustanovenie 

 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje školský obvod základnej školy v obci Kysak. 
2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé 

bydlisko.  
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.  
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.  

5. 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 3 

Školský obvod základnej školy 
 
1. Školský obvod základnej školy zriadenej obcou Kysak  tvorí územie obcí Kysak, Malá Lodina, Veľká 

Lodina, Obišovce a Trebejov pre ročníky 1 až 9.  
 

Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenia o školskom obvode základnej školy na území obce Kysak bolo 

schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kysak dňa 10.9.2004, číslo uznesenia 31/2004 a nadobúda 
účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli t.j. 27.9.2004 

2. Všeobecne záväzné nariadenie o školskom obvode základnej školy na území obce Kysak je záväzné pre 
zápis žiakov do prvého ročníka základnej školy od nadobudnutia jeho účinnosti. 

3. Obec Kysak oznámi verejnosti dátum zápisu do prvého ročníka základnej školy obvyklým spôsobom 
(vyhlásením a oznámením na úradnej tabuli) a prostredníctvom základnej školy v obci, ktorá 
uskutočňuje zápis do prvého ročníka. 

 

V Kysaku, dňa  10.9.2004                                                                                

Rastislav Eštvaník 

                                                                                                                   starosta obce 


