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Návrh na uznesenie

Mestská rada
I. b e r i e n a v e d o m i e
návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské
obvody v meste Prievidza.
II. o d p o r ú č a - n e o d p o r ú č a s ch v á l i ť M s Z
dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské obvody
v meste Prievidza.

Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
návrh dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské
obvody v meste Prievidza.

II. s ch v a ľ u j e - n e s ch v a ľ u j e
dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské obvody
v meste Prievidza.
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Dôvodová správa
k dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 104/2009, ktorým sa stanovujú školské obvody pre
základné školy v meste Prievidza
Obec 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 je povinná určiť školský obvod základnej
školy na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky.
V súčasnosti platné VZN č. 104/2009 neodráža zmenu spätú s racionalizáciou siete škôl
a školských zariadení na území mesta, ku ktorej zriaďovateľ pristúpil v dôsledku pretrvávajúceho
poklesu žiakov na základných školách. Za posledných 6 rokov klesol počet žiakov o 1483. Tento
fakt vplýva na nedostatok finančných zdrojov na osobné a prevádzkové náklady škôl a na
narastajúcu priestorovú nevyťaženosť školských budov.
Mesto Prievidza podalo dňa.1.2.2012 žiadosť na MŠVV a Š na vyradenie dvoch základných škôl
v pôsobnosti mesta zo siete škôl a školských zariadení k 30.6.2012 a to: ZŠ Mariánska ul. 554/19 a
III. ZŠ S. Chalupku 312/12 s cieľom zachovať v každej mestskej časti jednu základnú školu
s optimálnym počtom žiakov, ktorý pri systéme normatívneho financovania na žiaka zabezpečí
nielen pokrytie bežných nákladov, ale umožní aj potrebný a nevyhnutný rozvoj týchto škôl.
III. ZŠ S. Chalupku 312/12 bola k 30.6.2012 rozhodnutím MŠVVaŠ č. 2012-2459/14117:2-923
vyradená zo siete škôl a školských zariadení.

V súvislosti s uvedeným bol vypracovaný dodatok č. 1 k VZN č. 104/2009, ktorý zohľadňuje
vyššie uvedenú zmenu. Ulice, ktoré tvoria školský obvod zrušenej školy sú v dodatku č. 1 k VZN č.
104/2009 priradené k školskému obvodu I. Základnej školy S. Chalupku 313/14, ktorá je k daným
uliciam najbližšie a jedna ulica bola priradená do školského obvodu Základnej školy, Ul.
P.J.Šafárika 3.
Vymedzenie školských obvodov nezaväzuje rodičov žiakov zapísať dieťa na školu, v obvode
ktorej majú trvalý pobyt. Na základe slobodného rozhodnutia môžu zapísať dieťa na ktorúkoľvek
školu, pre ktorú sa rozhodnú. Vymedzenie školských obvodov je však záväzné pre školy, ktoré
musia v rámci svojho školského obvodu zapísať, resp. prijať žiaka v prípade, že ho žiadna iná škola
ho neprijme.
Doplnené ulice sú v návrhu vyznačené iným typom písma.
Predkladaný materiál bol konzultovaný s riaditeľom základnej školy, ktorej sa týka doplnenie
ulíc do jej školského obvodu.

Mgr. Vlasta Miklasová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana

V Prievidzi dňa 29.03. 2012
Vypracovala: Mgr. Alena Laufová

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1 Bankové spojenie: VÚB a.s. Prievidza – 166 26-382/0200
Tel.: 046/ 542 23 80, 542 26 47, 517 91 02, Fax: 046/542 69 44
IČO: 318 442
www.prievidza.sk
e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk, primator@prievidza.sk

Návrh dodatku č. 1
Mesto Prievidza v súlade s ustanovením § 6, ods.2 a § 11, ods. 4, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 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, § 8 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20 ods. 7, 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/ 2009, ktorým sa stanovujú školské obvody v meste
Prievidza.
Dodatkom č.1 sa VZN mení a dopĺňa takto :
Článok 4
Školské obvody základných škôl
Ruší sa bod 3 - Školský obvod III. Základnej školy na Ul. S.Chalupku č. 312/12 tvorí územie ulíc.
Ulice tohto školského obvodu sú priradené k bodu č. 2 (sú označenie kurzívou)
2. Školský obvod I. Základnej školy na Ul. S.Chalupku č. 313/14 tvorí územie ulíc:
-

Mierové námestie
Sadová ulica
Letisková ulica
Ulica A. Rudnaya
Priama ulica
Okružná cesta
Malookružná ulica
Ulica S. Chalupku
Mlynská ulica
Ulica J. Kráľa
Gorazdovo nábrežie
Ulica M. R. Štefánika
Vnútorná ulica
Banícka ulica
Ulica J. Žirku
Súbežná ulica
Ulica A. H. Gavloviča
Tichá ulica
Ulica J. Palkoviča
Ulica F. Madvu
Ulica Š. Králika
Svätoplukova ulica
Trhová ulica
Ulica A. Sládkoviča
Krajná ulica
Riečna ulica
Úzka ulica

- Súkennícka ulica
- Klampiarska ulica
- Tkáčska ulica
- Garbiarska ulica
- Sklenárska ulica
- Obuvnícka ulica
- Ulica Š. Baniča
- Ulica A. Stodolu
- Ulica J. Murgaša
- Západná ulica
- Ulica J. Škopca
- Malá ulica
- Ulica J. Siváka
- Ulica B. Björnsona
- Ulica P. Benického
- Zadná ulica
- Námestie J. C. Hronského
- Stredná ulica
- Priechodná ulica
- Ulica D. Kubíka
- Ulica D. Krmana
- Ulica J. Pauleho
- Bojnická cesta
- Ulica Ľ. Štúra
- Duklianska ulica
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Ďalšie číslovanie jednotlivých bodov tohto článku vyplýva z poradia.
Pôvodne Článok 5 sa mení na Článok 4 a ulice priradené k tomuto obvodu sa dopĺňajú o Ulicu
olympionikov.
4. Školský obvod Základnej školy na Ul. P.J.Šafárika č. 90/7 tvorí územie ulíc:
-

Ulica P. J. Šafárika
Ulica J. Palárika
Ulica J. Roháča
Jégého ulica
Urbánkova ulica
Ulica M. Rázusa
Ulica L. Stančeka

- Šulekova ulica
- Ulica Ľ. Ondrejova
- Ulica J. I. Bajzu
- Ulica I. Bukovčana
- Ulica J. M. Hurbana
- Ulica A. Žarnova
- Ulica olympionikov

Pôvodný text sa mení:

Článok 6
Záverečné ustanovenia
Na dodatku č. 1 k VZN č. 104/2009 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 24.4. 2012
a bol schválený uznesením č.........../2012.
Dodatok č. 1 k VZN č. 104/2009 nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradných
tabuliach mesta Prievidza.
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