
MESTO  SVIDNÍK 
 
 
 
 Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  5/2014 

 
Mesto Svidník,  

na základe prenesenej  pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej 
republiky a  

podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov a podľa §8 ods.1 a 2 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vydáva toto  

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2014 

o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Svidník, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 

o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Svidník . 

 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              12. marca 2014 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 12. marca 2014 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 12. marca 2014 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 28. marca 2014 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 31. marca 2014 

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky  elektr.:             prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/7522 394 
 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 
 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  29. apríla 2014 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 5. mája 2014 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1. septembra 2014 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 21. mája 2014 

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 471/2014 
 
 

 
 



Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Svidník č. 4/2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Svidník („ďalej len nariadenie“) takto:  
  

Článok 2  
  

1. Text v článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa 
novým textom čl. 2 ods. 2 písm. a) nariadenia takto:  

 
a) 1. Školský obvod pre Základnú školu na Ul. Komenského tvoria ulice a obce: Čsl. 

Armády, Pionierska, Bardejovská, Polyvková, Pavlovičová, MUDr. Pribulu, 
Duchnovičová, Kutuzovová, Komenského, Dr. Goldbergera, Sov. hrdinov – bloky 
O č.372, P č. 373, ŠM č. 374, H č.240, G č.241, E č.163, F č.106, malometrážne byty 
č. 436 a č. 437, Nábrežná, Poštová, Stropkovská, Gen. Svobodu, Kukoreliho, Dezidera 
Millyho, Slovenského národného povstania, Víta Nejedlého, Festivalová a obce Nižná 
Jedľová, Vyšná Jedľová, Nižný Orlík, Vyšný Orlík (druhý stupeň), Rakovčík, Duplín, 
Jurková Voľa, Mestisko, Dubová, Cigla. 

 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia. 

 
1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 29. apríla 2014 

uznesením č. 471/2014. 
  

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2014.  
  

 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Ján Holodňák, v.r. 
                                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 


