Obec Velkri Ida na z6klade ustanoven( $ 6 zdkona SNR d. 369/1990 Zb- o obecnom zriadeni
v zneni neskor5ich predpisov a $ 8 ods.1 zitkona 59612003 Z.z. o Srittnej spr6ve v Skolstve a
v Skolskej samospr6ve a o zmene a doplneni niektor,.ich ziikonov, lydiiva pre uzemie obce
Vel'kri Ida a v dasti obce Vel'kri Ida - GomboS toto
VSeobecn6 zriviizn6 nariadenie,

ktorjm

uriujri

Skolsk6 obvody zdkladnfch 5k6l
v zriad'ovatel'skej p6sobnosti obce Vel'kd Ida
sa

alenok 1
Zdkhdn6 ustanovenia

l. Toto

vSeobecne zdviiznd naiadenie urduje 5kolsk6 obvody pre
Skoly v zriad'ovatel'skej p6sobnosti obce Vel'kri Ida

jednotlivd zikladnd

Skolsky obvod zrikladnej Skoly zriadenej obcou Vel'k6 Ida, wori fzemie obce Vefkii
Ida a v dasti obce Vefk6 Ida - Gombo5.
︐

今

Skolskf obvod zrikladnej Skoly tvori aj tzemie susednfch obci Perin - Chym. Vy5nf
Linec a Komdrovce, ktor6 nemajri zriadeni z.ikladnri Skolu, na zS.klade uzatvorenej
dohody medzi obcami Perin - Chym. Vy5nj' Lanec, Komdrovce a Vetkri Ida
o spolodnom Skolskom obvode.
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Ziak plni povinnri Skolskri dochiidzku v ziikladnej Skole v Skolskom obvode, v ktorom
mri trvald bydlisko, ak sa ziikonny zistupca Ziaka nerozhodne plnit'povinnir Skolskri
dochridzku Ziaka mimo Skolsk6ho obvodu, v ktorom mii trval6 bydlisko.

el6nok 2
SpoloEn6 ustanovenia
1.

Ziak

metZe

plnit' povinnri Skolskri doch:idzku

v

z6kladnej Skole mimo Skolskdho

obvodu, v ktorom mri trvald bydtisko, so suhlasom riaditel'a z6kladnej Skoly. do ktorej
sa hkisi.
2.

J.

4

Riaditel' zrikladnej Skoly, do ktorej bol Ziak prija{, ozniimi tuto skutodnost' riaditel'ovi
zrlkladnej Skoly v Skolskom obvode, v ktorom mii Ziak trval6 bydlisko, ako aj
zriad'ovatelbvi zAkladnej Skoly, do ktorej bol Ziak prijat'.i.
Obec, ktorii je zriad ovatefom tejto z6kladnej Skoly, ozniimi obci, v ktorej mii Ziak
trval6 bydlisko, jeho prijatie do zdkladnej Skoly v prisluSnom Skolskom obvode.
zdkladnej Skoly zo siete a jej ndsledndho zruSenia. obec urdi
zmenou v5eobecndho zAv'dmdho nariadenia Skolsk;i obvod zrikladnej Skoly. v ktorom
budri Ziaci zruSenej ziikladnej Skoly plnit' povinnri Skolskir dochiidzku.

V pripade vyradenia

ikinok:
Zdxereinf ustanovenia
1

Zmeny

a

doplnky tohto v5eobecndho zdvazneho nariadenia schvafuje

Obecnd

zastupitel'stvo vo Velkej Ide.
う乙

,

Oznamovacia povirurost riaditel'a Skoly podl'a dl6nku 3 ods. 2 vzntkir diom nristupu
Ziaka do z6kladnej Skoly.

Oznamovacia povinnost' zriad ovatefa podl'a dlanku 3 ods. 3 vo vzt'ahu k inej obci
vznikri ku df,u n6stupu Ziaka na prisluSnri ziikladnri Skolu v zriad'ovatefskej p6sobnosti
obce.

4

Kontrolu dodrZiavania tohto v5eobecn6ho zdvlnn6ho nariadenia rykoniivajri
a) Komisia Skolstva, Sportu a ml6deZe vo Veltej Ide
b) Kontrol6r obce Vel'kri Ida
c) Starostovia susednych obci tvoriaci Skolskj obvod

5

Na tomto v5eobecnom zAv'dznom nariadeni sa Obecn6 zastupitefstvo vo Velkej Ide
uznieslo dna 21.05.2004 uznesenlfm e. 262/04 OZ.
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Toto nariadenie nadobrida ridinnost' 15. diom od qwesenia na riradnej tabuli.

:

Vo Velikej Ide dia 21.05.2004

starosta obce

ti
Pua'voyLalnt. S { lo0,

