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Obecné zastupiteľstvo v Jelke na základe ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a podľa § 8 ods. 1 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve v znení neskorších právnych predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení školského obvodu základných škôl
zriadených obcou Jelka
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť školský
obvod pre jednotlivé základné školy, ktorých zriaďovateľom je obec Jelka.
2. Školský obvod tvorí územie obce vymedzené týmto VZN, v ktorej žiak plní povinnú
školskú dochádzku.
§2
Školské obvody
1. Obec Jelka určuje školský obvod č. 1. pre Základnú školu so sídlom Školská 399, 925 23
Jelka (vyučovací jazyk slovenský) a Základnú školu Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím
jazykom maďarským – Gregorovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, so sídlom
Školská 399/1, 925 23 Jelka (vyučovací jazyk maďarský).
2. Školský obvod č. 1 tvorí celé územie obce Jelka, konkrétne katastrálne územie Jelka,
katastrálne územie Nová Jelka a katastrálne územie Ereč.
3. V školskom obvode č. 1 je povinná školská dochádzka zabezpečená prostredníctvom:
a) Základnej školy, so sídlom Školská 399, 925 23 Jelka (vyučovací jazyk
slovenský),
b) Základnej školy Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským –
Gregorovits Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, so sídlom Školská 399/1, 925
23 Jelka (vyučovací jazyk maďarský).
4. Ak maximálny počet žiakov v triede príslušného ročníka nebude naplnený žiakmi, ktorí
majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode určeného týmto VZN a žiakmi
umiestenými v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu,
ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode určenom týmto VZN, je riaditeľ Základnej
školy, so sídlom Školská 399, 925 23 Jelka (vyučovací jazyk slovenský) a riaditeľ
Základnej školy Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským – Gregorovits
Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskola, so sídlom Školská 399/1, 925 23 Jelka (vyučovací
jazyk maďarský), po splnení zákonných predpokladov a po predchádzajúcom písomnom
súhlase zriaďovateľa školy, oprávnený prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky aj
žiaka, ktorý má miesto trvalého pobytu mimo školského obvodu určeného týmto VZN
a žiaka umiesteného v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia
súdu, ktorého sídlo sa nachádza mimo školského obvodu určeného týmto VZN.
§3
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti neupravené týmto VZN sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v
Jelke dňa 18.09.2020 uznesením číslo 29.,/2020/OZ-3.
3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
občanov na úradnej tabuli obce Jelka a na webovom sídle obce Jelka dňa 26.08.2020 a
zvesený dňa 18.09.2020.
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4. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka a na
webovom sídle obce Jelka dňa 28.09.2020 a zvesené dňa 14.10.2020
5. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce
Jelka

V Jelke dňa 28.09.2020
Ing. Gabriel Kiš
starosta obce
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