
Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku 

odbor školstva, kultúry, športu a mládeže 

 
 
 

 

Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

  

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 6/2014 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 v platnom znení Svidník 
  

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM vo vnútri materiálu 
 

Spracovali:  

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM 
Mgr. Jozef Kurty, odborný zamestnanec školského úradu 

 

Stanovisko MsR zo dňa 19. septembra 2014: 
MsR tento materiál odporúča prerokovať a uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení 
mesta Svidník č.6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Svidník č. 4/2013 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Svidník. 

 
Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 11. septembra 2014: 
Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a uzniesť sa na Všeobecne 
záväznom nariadení mesta Svidník č.6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Svidník č. 4/2013 o určení školských obvodov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník. 

 

Svidník, 22. september 2014 



NÁVRH NA UZNESENIE 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
uznáša sa 
 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 6/2014 o určení školských obvodov pre 
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 4/2013 o určení školských obvodov pre 
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 

1. Podrobné vysvetlenie všeobecne záväzného nariadenia 
K 31. augustu 2014 MŠVVaŠ SR vyradilo zo siete škôl a školských zariadení základnú školu 
Šarišský Štiavnik. Na základe žiadosti obce Šarišský Štiavnik z dňa 18. júla 2014 a obce 
Beňadikovce z dňa 28. júla 2014 o vytvorenie spoločného školského obvodu pre základnú 
školu v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Svidník č. 4/2013 o určení školských obvodov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník doplniť aj o školský obvod pre obec Šarišský 
Štiavnik a obec Beňadikovce. Ak sa takáto dohoda neuzatvorí a bude ohrozené plnenie 
povinnej školskej dochádzky žiakov, rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej 
školy obvodný úrad v sídle kraja. 
 
 
2. Vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom 
Návrh tohto nariadenia je v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
3. Ciele, ktoré sleduje 
Mesto Svidník vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky zriaďovaním 
základných škôl a ich zaraďovaním do siete škôl a školských zariadení. Z dôvodu vyradenia 
základnej školy v Šarišskom Štiavniku a na základe žiadosti obcí o vytvorenie spoločného 
školského obvodu, vytvorením spoločného školského obvodu pre obec Šarišský Štiavnik 
a obec Beňadikovce zvýšime počet žiakov v našich základných školách.  
 
 
4. Vplyv na rozpočet mesta Svidník 
Vytvorenie školského obvodu pre obec Šarišský Štiavnik a obec Beňadikovce, nebude mať 
mínusový ekonomický dopad na rozpočet mesta. Mesto Svidník od 1. januára 2015 získa 
finančné prostriedky a to v položke podielových daní t.j. na originálne kompetencie pre ŠKD 
96,816 EUR na žiaka, pre ŠJ – 108,918 EUR na žiaka a na správu školských objektov – 
90,765 EUR na žiaka. Obec Šarišský Štiavnik k 1.9.2014 eviduje 19 detí vo veku plnenia 
povinnej dochádzky a obec Beňadikovce 15 detí vo veku plnenia povinnej školskej 
dochádzky. Za predpokladu, že všetci žiaci vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky (34)  
sa zapíšu do škôl v pôsobnosti mesta, bude to pre mesto na originálne kompetencie 
predstavovať sumu 10 080,95 EUR. 
Na prenesené kompetencie je priemerný normatív na žiaka 1 238,80 EUR, čo by pri počte 34 
žiakov predstavovalo sumu 42 119,92 EUR. Normatív môže byť aj vyšší, nakoľko nevieme 
koľko žiakov je zo sociálneho znevýhodneného prostredia a aký mali koeficient 
personálnej  náročnosti (Eduzber). Ak by všetci deti sa  zapísali do škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Svidník, školy by si finančne prilepšili zhruba o 52 200,00 EUR. Je však 
možné, že niektorí žiaci sa môžu zapísať na Spojenú školu alebo na Cirkevnú základnú školu. 
Finančné prostriedky na dopravné pre žiakov dostane mesto Svidník v rámci prenesených 
kompetencii ako špecifika z Obvodného úradu Prešov. 
 
5. Vyhodnotenie pripomienkového konania 
V pripomienkovom konaní neboli vznesené k návrhu VZN č.6/2014 žiadne pripomienky. 



 

MESTO  SVIDNÍK 
 
 
 
 Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  6/2014 

 
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. 6/2014 

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 v platnom znení . 

 
 

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:              5. augusta 2014 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 5. augusta 2014 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 5. augusta 2014 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 21. augusta 2014 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 22. augusta 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. septembra 2014 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 1. októbra 2014 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1. novembra 2014 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  
 

 
 



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

c) 3. Školský obvod pre Základnú školu na Ul. Karpatskej tvoria ulice a obce: 
Karpatská, Ľ. Štúra, Mládeže, 8.mája - bloky B č.492, C č.491, V1 č.490, Dlhá, 
Záhradná, Partizánska, Kpt. Pavlíka a obce Korejovce, Medvedie, Vagrinec, Krajné 
Čierno, Nižná Písaná, Vyšná Písaná, Šemetkovce, Hrabovčík, Stročín, Kečkovce, 
Nová Polianka, Beňadikovce, Šarišský Štiavnik. 

 
Článok 2 

Záverečné ustanovenia. 
 
1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 29. septembra 

2014 uznesením č. ....................  
  

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

 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Ján Holodňák, v.r. 
                                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 


