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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 4/2016 

o zrušení Základnej školy Príbelce a jej súčasti Školského klubu detí  
a o určení školského obvodu 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Príbelce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 
a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 
71 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ustanovení § 4 a § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) a § 
8 ods. 5 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 (ďalej len „zákon“) 

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 4/2016 
o zrušení Základnej školy Príbelce a jej súčasti Školského klubu detí 

 a o určení školského obvodu 

 
Čl. 1  

Úvodné ustanovenia 
   

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie existujúcich subjektov Základnej 
školy Príbelce, Príbelce 280 a jej súčasti Školského klubu detí, Príbelce 280 a určenie 
spoločného školského obvodu. 
 
 

Čl. 2  
Zrušenie Základnej školy Príbelce a jej súčasti Školského klubu detí 

 
1/ Obec Príbelce v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona dňom 31. augusta 2016 zrušuje: 

- Základnú školu Príbelce, Príbelce 280 
- Školský klub detí, Príbelce 280 

 



2/ K zrušeniu Základnej školy Príbelce a jej súčasti Školského klubu detí podľa ods. 1 tohto 
článku bolo vydané rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky zo dňa 13.07.2016 pod číslom 2016-17812/27623:2-10H0 o vyradení škôl zo siete 
škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona.  

 
 

Čl. 3 
Určenie školského obvodu 

 
1/ Obec Príbelce v zmysle § 8 ods. 5 zákona určuje dňom 1. septembra 2016 spoločný školský 
obvod pre plnenie povinnej školskej dochádzky pre žiakov s trvalým pobytom v obci Príbelce. 

2/ Školským obvodom pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov podľa odseku 1 je 
spoločný školský obvod: 

- Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Na Parlagu 1, Čebovce 
- Základná škola na Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš 
- Základná škola na Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš 
- Základná škola na Ul. Poľnej 1, Veľký Krtíš 
- Základná škola s materskou školou, Lipové námestie 296/28, Modrý Kameň. 

 
 

Čl. 4   
Spoločné a záverečné ustanovenia  

 
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce schválilo Obecné zastupiteľstvo obce 
Príbelce na svojom 18. zasadnutí dňa 15.08.2016 pod číslom uznesenia 141/2016 a nadobúda 
účinnosť dňa 31. augusta 2016. 

2/ Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 
nariadenie obce Príbelce č. 2/2005 o zriadení obecného školského obvodu zo dňa 28.07.2005 
vrátane doplnku č. 1 zo dňa 18.08.2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              I n g .  T i b o r  Č i e r n y  
                                                                         starosta obce   


