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Mesto Kysucké Nové Mesto v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods.1 zákona  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 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2019 o školských obvodoch 

mesta Kysucké Nové Mesto. 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť školské obvody pre základné 

školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Kysucké Nové Mesto, s cieľom zabezpečiť 

povinnú školskú dochádzku žiakom v základnej škole. 

 

(2) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom 

      má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 3. 

 

(3) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,  

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

Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi 

základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj 

zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Mesto / obec /, ktoré je 

zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi mestu / obci /, v ktorom má žiak trvalé 

bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. 

 

(4) Do základnej školy na území mesta môže byť prijatý aj žiak, ktorý má na území mesta 

prihlásené prechodné bydlisko. Povinnú školskú dochádzku plní v základnej škole v 

školskom obvode, v ktorom má prechodné bydlisko. Na prijatie žiaka s prechodným 

bydliskom na území mesta platia v plnom rozsahu ustanovenia ods. 2 a 3. 

 

(5) V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia, mesto určí 

školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť 

povinnú  školskú dochádzku podľa odsekov 2 a 3. 

 

 

 

Čl. 2 

Školské obvody mesta 

 

(1) V súlade s ustanovením § 8 ods.1, písm. a – d zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v  školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov mesto Kysucké Nové Mesto pre základné školy, ktorých  

je zriaďovateľom určuje školské obvody nasledovne:   
 

 

 

 



Základná škola, Dolinský potok  1114/ 28,  Kysucké Nové Mesto 

 

Na Podstráni                     

Novomeského                   

Jarošova                            

Hálkova                             

Bottova                              

Dolinský potok                  

Štefánikova štvrť 

Kukučinova  

Dúbie 

Dubská cesta 

Športová  

Hurbanova  

Neslušská cesta 

Družstevná  

Vajanského 

Jánska 

SNP 

Hviezdoslavova 

9.mája 

1.mája 

KNM 0 

 

Základná škola, Nábrežná 845/17,  Kysucké Nové Mesto 

 

Nábrežná 

Komenského  

Pivovarská  

Kysucká 

Horná Skotňa 

      Budatínska Lehota 

Sládkovičova  

Revolučná 

Jesenského 

Belanského 

Námestie slobody 

      Pod Lipkou  

      Pod Hájom  

      Tŕstie 

      Oškerda 

 KNM 0 

 

Základná škola, Clementisova  616/1,  Kysucké Nové Mesto 

  

Clementisova  

Litovelská  

Lipová  

Kollárova  

Matice slovenskej 

Cesta do Rudiny   

ČSA 

Benkova 

M.Nešporu 

Murgašova  

Štúrova 

      Dlhomíra Poľského 

KNM 0 



Čl. 3 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie  môže mestského zastupiteľstvo kedykoľvek  

meniť formou dodatku alebo prijatím nového všeobecne záväzného nariadenia. 

 

2. Účinnosť  Všeobecne záväzného nariadenia č. 4 /2019 o školských obvodoch  mesta 

Kysucké Nové Mesto je od  01. 04. 2019 . 

 

3. Rušia sa :  Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o školských obvodoch  Mesta 

Kysucké Nové Mesto schválené mestským zastupiteľstvom 10.12.2015  a jeho 

dodatky : Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

10/2015 o školských obvodoch Mesta Kysucké Nové Mesto schválené mestským 

zastupiteľstvom 08.12.2016 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN č. 10/2015 v znení VZN č.8/2016 o školských obvodoch Mesta 

Kysucké Nové Mesto schválené mestským zastupiteľstvom 14.12.2017.  

 

4. Mestské zastupiteľstvo sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení  uznieslo dňa 

      14. 03. 2019. 

 

5. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. 04. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


