
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Krásno nad Kysucou 
o školských obvodoch základných škôl

Mesto Krásno nad Kysucou podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 8 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 Krásno nad Kysucou o zriaďovaní školských
obvodov pre základné školy na území mesta Krásno nad Kysucou

v
Článok I.

Všeobecné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje plnenie povinnej školskej 
dochádzky žiakov, určuje školské obvody pre základné školy zriadené mestom Krásno nad 
Kysucou a spoločný školský obvod s obcou,ktorá nemá základnú školu na plnenie povinnej 
školskej dochádzky a s ktorou bola uzavretá dohoda o spoločnom školskom obvode.

2. Spoločný školský obvod základnej školy zriadenej mestom tvorí územie mesta Krásno nad 
Kysucou a obce Dunajov, ktorá nemá za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky 
zriadenú základnú školu s ročníkmi 5.-9.

3. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo obce -  miesta trvalého 
bydliska, pokiaľ obec nemá zriadenú základnú školu v určenom spoločnom školskom 
obvode.

Článok II.
Plnenie povinnej školskej dochádzky

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne, aby žiak plnil povinnú školskú 
dochádzku mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.

2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, 
v ktorom má trvalé bydlisko len so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

3. Pri zápise do základnej školy je riaditeľ školy povinný uprednostniť žiakov, ktorí majú 
Trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy.

Článok III.
v
Školské obvody

1. Školský obvod základnej školy tvorí územie mesta alebo jeho časť.

2. Mesto Krásno nad Kysucou je zriaďovateľom troch základných škôl a týmto všeobecne 
záväzným nariadením určuje školské obvody pre jednotlivé základné školy:



Školský obvod č. 1 -  Základná škola , Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou (ročníky 
1.-9) tvoria ulice:
Námestie mieru, Lazná ulica, Hôrky, Gašov, Šurábov, ulica SNP, Žilinská ulica, ulica 
1. mája, Lesnícka ulica, ul. Jána Palárika, ul. Obrancov mieru, Kpt. Karola Pagáča,
Kysucká cesta, ul. Štefana Kováča, Násypy, ul. Revolučná, ulica 9. mája. Ul. MUDr.
Hálka, ul. Mládežnícka, Dielničky, Stanica, Uhliská, Vlčov, Sýkorov, Macurov, Jantov, 
Grapov, Šustkov, Gavlasov, ul. L. Sojčáka, bytovky: 1336, 1160,1163,1433,1434,1435,
1499, 206. 207, 1019, 1020, 1270,1274,1275, 1301,1303,1331,1378,1384,1617,1652, 
1984,1985,1986.1987.1988.1989,
Pre ročníky 5.-9. žiaci zo školského obvodu č. 2 a žiaci zo školského obvodu č. 3.

Školský obvod č. 2 -  Základná škola s materskou školou, Kalinov č. 431, Krásno nad 
Kysucou ( ročníky 1. -  4 .) tvoria nasledovné časti:
Jozefíkov , Radovka č. I a II, Bohovičov, Škerenčákov, Jarabicov, Križovatka, Kopce, 
Šurinov, Gálov, Capov, Hackov, Mahútov, Pod Budínom, Šustkov -  Jedličník, Kuljovských, 
Maslákov, Lastovicov, Cvrkel

Školský obvod č. 3 -  Základná škola Michálkov 613, Krásno nad Kysucou (ročníky 1.-4)
tvoria nasledovné časti:
-Blažkov, Poštkov, Michálkov, Drozdov, Zbúnov, Vyšné Vane, Nižné Vane, Matúškov- 
Dunajov

3. Pre plnenie povinnej školskej dochádzky pre obec, ktorá nemá základnú školu na plnenie 
povinnej školskej dochádzky pre žiakov 5. až 9 ročníka sa určuje spoločný školský obvod: 
s obcou Dunajov bol dohodou vytvorený spoločný školský obvod Základnej školy, 
Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje VZN schválené na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou zo dňa 12. marca 2004 uznesením č. 36/2004.

2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Krásno nad Kysucou dňa 
31.10.2011 uznesením č. 95/2011 a nadobúda platnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta Krásno nad Kysucou t.j. dňom 15.11.2011.

MESTO
V Krásne nad Kysucou, 31.10.2011

Ing. Jozef Grapa 
Primátor mesta


