Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Varhaňovce č. 3/2019
Školské obvody obce Varhaňovce

Obecné zastupiteľstvo Obce Varhaňovce podľa ust. § 6 zák. SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení zmien a doplnkov a v súlade s ust. § 8 ods. 1, 2 Zákona NR SR c. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vydáva pre územie obce Varhaňovce toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2019
Článok 1
Školské obvody Obce Varhaňovce
Základná škola Varhaňovce 20, 1.- 4. ročník
Článok 2
Na základe dohody, uzatvorenej s obcami Šarišské Bohdanovce a v zmysle VZN mesta
Prešov č.1/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Prešov v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov, tento školský obvod je
spoločný pre žiakov 1. – 9. ročníka základnej školy aj pre územie obce Varhaňovce.
Základná škola s materskou školou, 082 05 Šarišské Bohdanovce 179,
Základná škola, Šmeralova 25, 080 01 Prešov,

Článok 3
Príspevok na dopravu
Podľa § 4aa ods. 3 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. Zákonný zástupca žiaka verejnej školy alebo
cirkevnej školy má právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiaka podľa odseku 2 z obce
jeho trvalého pobytu do
a) verejnej školy v spoločnom školskom obvode, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku,
a späť, ak obec, v ktorej má žiak trvalý pobyt, na účel zabezpečenia plnenia povinnej školskej
dochádzky nezriadi základnú školu,
(2) Škola, ktorú žiak navštevuje, mesačne uhrádza zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na
dopravu žiaka z obce jeho trvalého pobytu do školy a späť vo výške najnižšieho žiackeho zľavneného
cestovného v pravidelnej autobusovej doprave, ak zriaďovateľ nezabezpečí dopravu žiaka inak.
Okresný úrad Prešov, odbor školstva bude pri spracovaní žiadostí zriaďovateľov o príspevok na
dopravu (predkladá sa najneskôr do 30. Septembra príslušného kalendárneho roka – § 4aa ods. 6
zákona č. 597/2003 Z. z.) posudzovať oprávnenosť požiadavky v zmysle platnej legislatívy
a kompletnosť predložených dokladov.
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Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa
15.3.2019 uznesením číslo:21/2019.
Návrh VZN bol vyvesený na všeobecné pripomienkovanie dňa:11.2.2019 a zvesený
dňa 14.3.2019.
Schválené VZN bolo vyvesené dňa 21.3.2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 5.4.2019.

Vo Varhaňovciach dňa 16.3.2019

Mgr. Ľubica Pankievičová
starostka obce Varhaňovce
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