VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŽITAVANY
č. 2a/2004
O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Obec Žitavany v zmysle § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon 369/90) a v súlade s § 8 zákona
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len zákon
596/03), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Obec Žitavany je zriaďovateľom Základnej školy Jána Vojtecha Šimka v
Žitavanoch, Šimkova ul. 40.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje školský obvod Základnej školy Jána
Vojtecha Šimka v Žitavanoch.
3. Obec Žitavany a obec Machulince uzatvorili v zmysle § 8, ods. 2 zákona 596/03
Dohodu o spoločnom školskom obvode.
Článok 2
Určenie školského obvodu
1. Školský obvod Základnej školy Jána Vojtecha Šimka v Žitavanoch tvorí celé
územie obce Žitavany (t. j. katastrálne územia Kňažice a Opatovce nad Žitavou) a
celé územie obce Machulince.
2. V Základnej škole Jána Vojtecha Šimka v Žitavanoch plnia povinnú školskú
dochádzku v 1. až 9. ročníku žiaci s trvalým pobytom v obci Žitavany a v obci
Machulince.
Článok 3
Ostatné ustanovenia
(§ 8 zákona 596/03)
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v
ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku
2.
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. 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.

3. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský
obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej skoly plniť povinnú školskú
dochádzku podľa odsekov 1 a 2.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch
dňa 18. februára 2004.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavany nadobúda účinnosť pätnástym dňom
vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. dňa 4. marca 2004.
3. Zmena „a“ tohto VZN bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Žitavanoch dňa 15.
apríla 2004.
Článok 5
Účinnosť
1. Obecné zastupiteľstvo v Žitavanoch na svojom 14. zasadnutí dňa 12. 12. 2008 v bode
V. Konštatuje: 1. Peňažné sumy v slovenskej mene, ktoré sú uvedené vo VZN obce
Žitavany a iných právnych predpisoch, právnych, administratívnych alebo
organizačných aktoch obce, sa odo dňa zavedenia eura považujú za peňažné sumy
v eurách, a to v prepočte a so zaokruhlením podľa konverzného kurzu, Zákona
659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov a ďalších pravidiel pre prechod na euro.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2009
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