
                  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 12/2009 
o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta Nová Baňa zo dňa 24.9.2009 
 

       Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN): 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia  

 
       (1) Týmto VZN mesta Nová Baňa sa určuje v zmysle § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 
doplnkov, školský obvod základnej školy zriadenej mestom Nová Baňa, a to Základnej školy Jána 
Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa. 
 

Článok II. 
Určenie školského obvodu základnej školy Jána Zemana 

 
(1) Mesto Nová Baňa po dohode s obcami Horné Hámre a Rudno nad Hronom určuje pre 

Základnú školu Jána Zemana, ktorej je mesto Nová Baňa zriaďovateľom, spoločný školský 
obvod, ktorý tvorí: 

- katastrálne územie mesta Nová Baňa, 
- katastrálne územie obce Horné Hámre, časť Kostivrch, 
- katastrálne územie obce Rudno nad Hronom. 

 
Článok III. 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 
 

(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) Čl. III. tohto VZN. 

(2) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, 
v ktorom má trvalé bydlisko len 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 školy plniť povinnú školskú 
dochádzku podľa odsekov (1) a (2) Čl. III. tohto VZN. Ak sa tak nestane, školský obvod 
základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú 
dochádzku, určí krajský školský úrad.  

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 VZN vyvesené na úradnej tabuli od 9.9.2009 do 23.9.2009. 
 VZN schválené uznesením MsZ č. 76/2009 dňa 24.9.2009. 
 VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 25.9.2009 do 9.10.2009. 
 Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 2/2004  
zo dňa 25. marca 2004 o určení školského obvodu základnej školy na území mesta Nová Baňa. 
 VZN nadobúda účinnosť dňa 9.10.2009. 
 
 
        Mgr. Anna Miháliková 
        primátorka mesta 


