
  

Informácie o školských obvodoch 
 

Rodič má právo zapísať dieťa do ľubovoľnej základnej školy podľa vlastného 

výberu bez ohľadu na to, či má alebo nemá bydlisko v jej školskom obvode. 

 

Dieťa, ktoré patrí do obvodu školy, škola musí prijať. 

Dieťa, ktoré nepatrí do obvodu školy, škola môže prijať, ak to jej kapacita 

dovolí. 

 

Deťom, ktoré dochádzajú z okolitých obcí, sa cestovné prepláca v škole, do 

obvodu ktorej obec patrí. 

 

 

Výňatok z VZN č.10/2014: 

 

 

 

Čl. 1  

Účel a predmet  

  

1. Toto VZN určuje školské obvody pre jednotlivé základné školy v meste a v obciach, ktoré 

požiadali mesto Dolný Kubín o zriadenie spoločného školského obvodu pre jednotlivé 

základné školy. Taktiež upravuje podmienky pre prijatie žiaka podľa miesta bydliska do 

základnej školy.   

  

Čl. 2  

Školský obvod   

  

1. Školský obvod základnej školy, ktorú zriadilo mesto, tvorí územie mesta Dolný Kubín.   

2. Za časť mesta, ktorá tvorí školský obvod, sa považuje územie mestskej časti, alebo ulica.   

  

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DOLNÝ KUBÍN   

Č.10/2014  

O URČENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODOV V MESTE DOLNÝ KUBÍN  



 

 

 

3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4.   

4. 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. Mesto, ktoré je zriaďovateľom 

tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do 

základnej školy v príslušnom školskom obvode.   

 

5. V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia mesto určí školský 

obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú 

dochádzku podľa odsekov 3 a 4. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v 

ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný 

úrad, odbor školstva v Žiline.   

   

Čl. 3  

Určenie školských obvodov  

  

Školské obvody pre základné školy sa určujú na území mesta Dolný Kubín  nasledovne :   

......  

3.) Školský obvod pre Základnú školu Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín  

Bysterec: Športovcov, Hurbanova, Námestie Slobody, SNP, Pelhřimovská, Lucenkova,  

Bysterecká, Okružná, Nad brehmi  

Malý Bysterec:  Fučíkova, Zochova, Miloša Uhra, MDŽ, MDD, Bohúňova,  

Beňovolehotská, Lopušná, Generála Svobodu  

Záskalie: Záskalická,  Severná,  Jilemnického, 29. augusta, Pltisko, Na lánoch, Andreja   

Halašu, Rybárska, Timravina, Hôrky   

...... 

 

 



 

 

 

Čl. 4  

Spoločný školský obvod  

  

  

1. V zmysle § 8, ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve sa mesto dohodlo na zriadení spoločného školského obvodu s obcami Vyšný 

Kubín, Jasenová, Osádka, Leštiny, Oravská Poruba, Veličná, Pucov, Bziny, Medzibrodie, 

Pokryváč.   

2. Dohodou medzi mestom a uvedenými obcami sa určujú pre žiakov z týchto obcí školské 

obvody nasledovne:  

...... 

Školský obvod pre Základnú školu Martina Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín 

obce: Jasenová, Veličná, Oravská Poruba, Vyšný Kubín 5.-9. ročník, Osádka 5.-9. ročník,  

Leštiny 5.-9. ročník, Pucov 5.-9. ročník, Pokryváč 5.-9. ročník  

...... 

3. Škola v meste, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej žiak bude plniť 

povinnú školskú dochádzku, je povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť 

zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy a späť do 

miesta trvalého bydliska vo výške ceny hromadnej dopravy do jeho najbližšej školy v meste, 

ak nezabezpečí dopravu inak.   

   

Čl. 5  

Spoločné a záverečné ustanovenia  

  

1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený dňa 07. októbra 2014 na úradnej tabuli Mesta Dolný 

Kubín a zverejnený na internetovej stránke Mesta Dolný Kubín.  

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín 

č. 279/2014 zo dňa 23.10.2014.  

3. Toto nariadenie bolo vyhlásené dňa 24.10.2014 jeho vyvesením na úradnej tabuli Mesta 

Dolný Kubín a nadobúda účinnosť dňa  10.11.2014.    

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší platnosť  VZN 

č.10/2008 zo dňa 30.10. 2008.  

   Mgr. Roman Matejov  

   primátor Mesta Dolný Kubín   


