
 

MESTO  SVIDNÍK 
 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Svidník č. 3/2003 o ur čení školských obvodov pre základné 

školy na území mesta Svidník 
________________________________________________________ 

 
 
   Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 6  ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) 
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  § 2 
písm. g) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode  niektorých pôsobností  a § 4 
ods. 11 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov sa uznesením č. 5 zo dňa 26. 6. 2003 
uznieslo na tomto všeobecnom záväznom nariadení o určení školských obvodov pre 
základné školy na území mesta Svidník (ďalej len nariadenie). 
 
 

§1 
Úvodné ustanovenie 

 
 Týmto nariadením sa určujú školské obvody pre jednotlivé základné školy na území 
mesta Svidník.  
 

 

§ 2 
 

Určenie školských obvodov 
 
1. Na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na základných školách sú na 

území mesta Svidník určené štyri školské obvody. 
2. Školské obvody pre  jednotlivé základné školy sú určené takto: 
a). 1. Školský obvod pre Základnú školu na Ul. Kome nského tvoria ulice:  
     Čsl. armády, Pionierska, Bardejovská, Polyvková, Pavlovičová, MUDr. Pribulu,        

Duchnovičova, Kutuzovova, Komenského, Centrálna (od Sov. hrdinov k mostu), 
Dr. Goldbergera, Sov. hrdinov (od Nábrežnej po mestský úrad), Nábrežná, 
Poštová, Stropkovská (od Sov. hrdinov k mostu) 

b). 2. Školský obvod pre Základnú školu na Ul. Cent rálnej tvoria ulice:  
gen. Svobodu, Centrálna (od mosta po Stropkovskú), Stropkovská (od mosta 
smerom na Stropkov), Kukorelliho, Dezidera Millyho, Slovenského národného 
povstavania, Dlhá, V. Nejedlého, Záhradná, Partizánska, kpt. Pavlíka 
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c). 3. Školský obvod pre Základnú školu na Ul. 8. M ája tvoria ulice:  
Hrabová, part. Kmiťa, Lipová, T. H. Ševčenka, Mierová, 1. mája, J. Gagarina, 
Budovateľská, Makovická, Pod lesom, čat. Nebiljaka, Sov. hrdinov (od J. 
Gagarina po PSS), Duklianska, 8. mája – bl. D, E, F, G, H, I 

d.) 4. Školský obvod pre Základnú školu na Ul. Karp atskej tvoria tieto ulice:  
Karpatská, Ľ. Štúra, Mládeže, 8. mája (od budovy Mestského úradu po blok B  
vrátane) 
 

3.   Žiaci zo škôl, ktorých zriaďovateľom nie je Mesto Svidník môžu plniť povinnú 
      školskú dochádzku so súhlasom riaditeľa základnej školy do ktorej sa hlásia. 

 
 
 
 

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1.   Žiak  plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode,     

v ktorom má trvalé bydlisko. 
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v základnej škole mimo školského 

obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do 
ktorej sa hlási. 

    3,    Za dodržiavanie tohto nariadenia zodpovedajú riaditelia jednotlivých   
           základných škôl na území mesta. 
    4,   Termín zápisu žiakov do 1. ročníka základných škôl určí zriaďovateľ 
           pre všetky školy na území mesta v rovnakom termíne.  

 
§ 4 

Účinnos ť 
 

 
     Toto všeobecné záväzné nariadenie v zmysle § 6 zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť  dňa 
11. júla 2003.  
 

 
 
 
 
                                                                                                         
                                                                             
                                                                                                                     
                                                                                                                           Ing. Michal Bartko, v.r. 
                                                                                                 primá tor mesta  
                                                                                                                                           


