Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hurbanova Ves
č. 1/2004
ktorým sa určuje školský obvod pre základnú školu Hurbanova Ves a spoločný školský
obvod s mestom Senec, s ktorým má obec uzatvorenú dohodu.
Obecné zastupiteľstvo v Hurbanovej Vsi na základe ustanovenia § 6 zák.č.369/1990
Zb. obecnom zriadení v platnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
Článok I.
Učel nariadenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie určuje školský obvod pre základnú školu
Hurbanova Ves a spoločný školský obvod s mestom Senec, s ktorým má obec uzatvorenú
dohodu v súlade s § 8 odst. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve.
Článok II.
Školský obvod pre základnú školu Hurbanova Ves
Školským obvodom je katastrálne územie obce Hurbanova Ves.
Článok III.
Spoločné školské obvody
V zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila obec
Hurbanova Ves po dobu prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole
Hurbanova Ves dohodu o spoločnom školskom obvode s mestom Senec. Na základe tejto
dohody žiaci I. a II. stupňa základnej školy z obce Hurbanova Ves patria do spoločného
škoského bovodu ZŠ Tajovského č. 1, 903 01 Senec.
Článok IV.
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, ale 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 V.
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie a jeho prílohy v súlade s § 6 zákona 369/1990 Z.z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, schvaľuje obecné zastupiteľstvo v
Hurbanovej Vsi so súhlasom nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých poslancov.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 8.6.2004.
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