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vSnOBECNE ZAYAZNE NARIADENIE oBCE
KosrorANY NAD nonxADoM

z

E. 2/2013
02.10.2013
o urienf Skolslqich obvodov

.

Obecnd zastupitefstvo v Kostol'anoch nad Hornddom v zmysle $ 6 a $ I 1 ods. 4 pism.
gl zitkona SNR d. 36911990 Zb. O obecnom zriadeniv zneni neskor5ich predpisov a g
8, odst. I zdkona SNR d. 59612003 Z. z. o St6tnej spr6ve v Skolstve a Skolskej samospr6ve v zneni neskorSich predpisov a doplnkov sa uznieslo na rydani tohto v5eobecne
zixdzneho nariadenia o urdeni Skolskych obvodov v obci Kostofany nad Horn6dom.

$1
Uvodn6 ustanovenie
1.

Udelom tohto v5eobecne zhvdzneho nariadenia je urdit' Skolsky obvod pre
zdkladnlf Skolu, ktorej zriadovatefom je obec Kostol'any nad Horn6dom
a spolodny Skolsky obvod tejto Skoly s obcou Sokol' na zabezpedenie plnenia
povinnej Skolskej dochadzky pre Ziakov dochadzajucich zo Sokol'a.

v zitkladnej Skole v Skolskom

2.

ZiaV. plni povinnri Skolskri doch6dzku
v ktorom m6 trvald bydlisko.

a

ZiakmOZe plnit'povinnri Skolsku dochSdzku v zSkladnej Skole mimo Skolskdho
obvodu, v ktorom md twal6 bydlisko, so srihlasom riaditef a zitkladnej Skoly, do
ktorej sa hl6si. Riaditel' zdkladnej Skoly, do ktorej bol Ziak prljaty, ozn6mi trito
skutodnost' riaditel'ovi zhkladnej Skoly v Skolskom obvode, v ktorom md Liak
trval6 bydlisko, ako aj zriad'ovateYovi zirkladnej Skoly, do ktorej bol Ziak prljaty.
Obec, ktor6 je zriadovatel'om tejto zdkladnej Skoly, ozndmi obci Kostol'any nad
Horn6dom jeho prijatie do zdkladnej Skoly v prislu5nom Skolskom obvode.

J.

obvode,

$2
Obec Kostol'any nad Horn5dom urduje na fzemi obce Kostofany nad Horn6dom
Skolsky obvod Zitkladnej Skoly - rodnik 1- 4 Kostol'any nad Horn6dom, v ktorom si
mOZu plnit'povinnri Skolskri doch6dzku Ziaci s trvalym pobytom v obci
Kostol'any nad Horn5dom

v l.

aL 4.

rodniku

v rodniku 5. aL9. v Z1DruLstevnii pri Hornrlde

Na z6klade dohody

,

ktor6 bude tvorit' sridast' tohto VZN obce medzi ob.u-i
Kostol'any nad Horn6dom a Sokol' spolodnym Skolskym obvodom zdkladnej Skoly
zriadenej obcou Kostol'any nad Horn6dom pre Ziakov dochddzajricich zo Sokol'a na
zabezpe(enie plnenia povinnej Skolskej dochridzky - prvy stupef, zikladnej Skoly
4. rodnik je katastr5lne rizemie obidvoch menovanych obci.

-

-2trvalym pobytom v obci Sokoll, ktorf budf plnit'povinnti
Skolskf doch6dzku na prvom stupni 4. rodnik zikladnej Skoly niadenej obcou
Kostofany nad Horn6dom majri narok na rihradu cestovnych n6kladov vo vySke ceny
hromadnej dopravy, pokiali budri refundovan€ zo Stirtneho rozpodtu SR.
Zirkor:rrri z6stupcovia Ziakov s

-

$3
Zixereilnf ustanovenia

Toto VSeobecne zirvazn| nariadenie obce bolo schviilen6 Obecnym zastupitel'stvom
v Kostollanoch nad Hornildom df,a 02.10.2013 uznesenfm 6. 8212013, ktor6
nadobudne ridinnost' p[tn6stym dilom od vyvesenia.

Vladimir Redaj
starosta obce
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