VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Moldava nad Bodvou
o určení školských obvodov základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou
a o určení spádových materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou
číslo: 122

Mestské zastupiteľstvo sa podľa § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 1 a § 8a 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 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Prvá časť
Úvodné ustanovenia
Čl. I
Účel
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje:
1.

školský obvod pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Moldava nad Bodvou,
s cieľom zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky žiakom s trvalým pobytom
v meste Moldava nad Bodvou v základných školách 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;

2.

školský obvod pre základné školy, ktorých zriaďovateľom sú obce, s ktorými Mesto
Moldava nad Bodvou podľa § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorilo Dohodu
o spoločnom školskom obvode;

3.

spádovú oblasť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou
pre deti s trvalým pobytom v meste Moldava nad Bodvou, ktoré si plnia povinné
predprimárne vzdelávanie podľa § 8a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Druhá časť
Školské obvody
Čl. II
Základné ustanovenia
1.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko.

2.

Ak má žiak trvalé bydlisko mesto Moldava nad Bodvou bez konkrétnej ulice, Mesto
Moldava nad Bodvou ako zriaďovateľ určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú
dochádzku.

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, je povinný oznámiť túto skutočnosť
riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj
Mestu Moldava nad Bodvou.

4.

Riaditeľ základnej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov, ktorí majú trvalé bydlisko v školskom obvode základnej školy.

5.

Ak je počet zapísaných detí na plnenie povinnej školskej dochádzky vyšší ako sú kapacitné
možnosti školy v školskom obvode, v ktorom majú trvalý pobyt, riaditeľ školy postupuje
pri prijímaní detí podľa usmernenia zriaďovateľa.
Čl. III
Školské obvody základných škôl

1.

Mesto Moldava nad Bodvou je zriaďovateľom základných škôl, a to:
- Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou;
- Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou;
- Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Československej
armády 15, Moldava nad Bodvou – Szepsi.

2.

Mesto Moldava nad Bodvou určuje pre každú základnú školu s vyučovacím jazykom
slovenským jeden školský obvod, to znamená, že Mesto Moldava nad Bodvou určuje 2
školské obvody na území mesta Moldava nad Bodvou:
- Školský obvod č. 1 pre Základnú školu, Československej armády 15, Moldava nad
Bodvou;
- Školský obvod č. 2 pre Základnú školu, Severná 21, Moldava nad Bodvou.

3.

Ulice priradené k jednotlivým školským obvodom tvoria Prílohu č. 1.
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4.

Školským obvodom pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou – Szepsi sú všetky ulice
mesta Moldava nad Bodvou a mestská časť Budulov.

Čl. IV
Spoločný školský obvod
1.

Mesto Moldava nad Bodvou sa 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 zákonov
dohodlo so susednými obcami podľa Prílohy č. 2 na spoločnom školskom obvode
základnej školy.

2.

Mesto pri určení spoločného školského obvodu základnej školy zohľadňuje skutočnosti
podľa odseku 1 § 8 zákona.

3.

Mesto Moldava nad Bodvou určuje pre každú základnú školu s vyučovacím jazykom
slovenským jeden spoločný školský obvod, to znamená, že Mesto Moldava nad Bodvou
určuje 2 spoločné školské obvody na území mesta Moldava nad Bodvou:
- Spoločný školský obvod č. 1 pre Základnú školu, Československej armády 15,
Moldava nad Bodvou;
- Spoločný školský obvod č. 2 pre Základnú školu, Severná 21, Moldava nad Bodvou.

4.

Obce priradené k jednotlivým školským obvodom tvoria Prílohu č. 2.

5.

Spoločným školským obvodom pre Základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským
- Alapiskola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou – Szepsi sú všetky obce,
s ktorými má Mesto Moldava nad Bodvou uzatvorenú dohodu pre vyučovanie žiakov
v maďarskom jazyku.

6.

Žiakom plniacim povinnú školskú dochádzku s trvalým pobytom v obciach, s ktorými má
Mesto Moldava nad Bodvou uzatvorenú Dohodu o spoločnom školskom obvode bude
poskytnutý príspevok na dopravu v zmysle §4aa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Tretia časť
Spádové materské školy
Čl. V
Základné ustanovenia
1.

Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole v nadväznosti na
jeho trvalý pobyt. V spádovej materskej škole má garantované miesto každé dieťa, ktoré
má trvalý pobyt v meste Moldava nad Bodvou.

2.

Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej v materskej
škole so súhlasom riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ materskej školy,
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do ktorej bolo dieťa prijaté, má povinnosť oznámiť riaditeľovi spádovej materskej školy
jeho prijatie.
3.

Postup a možnosti prijímania detí do materskej školy upravuje Vnútorný predpis
zriaďovateľa o niektorých podmienkach prevádzky materskej školy a o prijímaní detí do
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou.

Čl. VI
Spádové oblasti materských škôl
1.

Mesto Moldava nad Bodvou je zriaďovateľom materských škôl, a to:
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Budulov 116, Moldava
nad Bodvou;
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, ČSA 15, Moldava nad
Bodvou;
- Materská škola, Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou;
- Materská škola, Krátka 10, Moldava nad Bodvou;
- Materská škola, Severná 19, Moldava nad Bodvou.
2. Mesto Moldava nad Bodvou na svojom území určuje spolu 5 spádov materských škôl,
z toho 3 s vyučovacím jazykom slovenským a 2 s vyučovacím jazykom maďarským:
I. pre deti s vyučovacím jazykom slovenským
- spádová materská škola, Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou
- spádová materská škola, Krátka 10, Moldava nad Bodvou
- spádová materská škola, Severná 19, Moldava nad Bodvou
II. pre deti s vyučovacím jazykom maďarským
- spádová materská škola, s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Budulov
116, Moldava nad Bodvou
- spádová materská škola, s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, ČSA 15,
Moldava nad Bodvou
3. Spád každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou
je vymedzený konkrétnymi ulicami v Prílohe č. 3.
Štvrtá časť
Čl. VII
Spoločné ustanovenia

1. Žiaci, ktorí boli prijatí do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad
Bodvou pred účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia plnia povinnú školskú
dochádzku v danej základnej škole bez ohľadu na školský obvod a spoločný školský obvod.
2. Deti, ktoré boli prijaté do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta pred
účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia, ostávajú zaradené na povinné
predprimárne vzdelávanie v týchto materských školách a neriadia sa spádovou oblasťou,
pokiaľ zákonný zástupca nevyberie pre svoje dieťa inú materskú školu.
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Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN číslo 47/2004, ktorým sa určujú
školské obvody pre jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava
nad Bodvou zo dňa 26. 02. 2004.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Moldave nad Bodvou Uznesením číslo 541/2022 zo dňa 25. 03. 2022. Účinnosť nadobúda
dňa 09. 04. 2022.

V Moldave nad Bodvou dňa 25. 03. 2022
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

Návrh VZN zverejnený dňa 08. 03. 2022 na pripomienkovanie na úradnej tabuli.
VZN schválené na MsZ dňa 24. 03. 2022 uznesením č. 541/2022.
VZN vyhlásené vyvesením dňa 25. 03. 2022 na 15 dní na úradnej tabuli.
VZN účinné zvesením z úradnej tabule dňa 09. 04. 2022.
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Príloha č. 1
Školské obvody základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Moldava na Bodvou

Školský obvod č. 1 pre Základnú školu, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
tvoria ulice:
- Bartalosova, Budulovská 26 - 40, Československej armády, Dukelských hrdinov, Hlavná,
Horská, Hviezdoslavova, Jána Hunyadiho, Jesenského, Jókaiho, Kalvínska, Košická, Krátka,
Mlynská, Námestie budovateľov, Námestie mieru, Nová, Obchodná, Okružná, Oslobodenia,
Podhorská, Rožňavská, SNP, Školská, Tehelná, Viničná, Vodná, Záhradná, Železničná,
Žižkova.

Školský obvod č. 2 pre Základnú školu, Severná 21, Moldava nad Bodvou tvoria ulice:
- Budulovská 42 - 52, Cesta sv. Ladislava, Debraďská, Fábryho, Janka Kráľa, Jiskrova,
Komenského, Kováčska, Lesná, Letná, Námestie Ľ. Štúra, Obrancov mieru, Poľovnícka,
Povstania čes. ľudu, Severná, Svätého Rócha, Žarnovská.
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Príloha č. 2
Spoločný školský obvod základných škôl (Dohody platné na dobu neurčitú)

Spoločný školský obvod č. 1
ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
Obec

Spoločný školský obvod pre VJM
ZŠ s VJM - Alapiskola

stupeň ZŠ

Obec

stupeň ZŠ

1.

Drienovec

I. + II. st.

1.

Buzica

I. + II. st.

2.

Dvorníky - Včeláre

I. + II. st.

2.

Cestice

II. st.

3.

Chorváty

I. + II. st.

3.

Čečejovce

I. + II. st.

4.

Janík

II. st.

4.

Debraď (aj časť Hatiny)

I. + II. st.

5.

Peder

I. + II. st.

5.

Drienovec

I. + II. st.

6.

Turnianska Nová Ves

I. + II. st.

6.

Dvorníky - Včeláre

I. + II. st.

7.

Zádiel

I. + II. st.

7.

Chorváty

I. + II. st.

8.

Žarnov

I. + II. st.

8.

Janík

I. + II. st.

9.

Jasov

I. + II. st.

10.

Mokrance

I. + II. st.

stupeň ZŠ

11.

Peder

Spoločný školský obvod č. 2
ZŠ, Severná 21, Moldava nad Bodvou
Obec

II. st.

1.

Buzica

I. + II. st.

12.

Turnianska Nová Ves

I. + II. st.

2.

Debraď (+ časť Hatiny)

I. + II. st.

13.

Zádiel

I. + II. st.

3.

Jasov

I. + II. st.

14.

Žarnov

II. st.

4.

Mokrance

II. st.
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Príloha č. 3
Spády materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou
I. Pre deti s vyučovacím jazykom slovenským
Materská škola, Hviezdoslavova 17, Moldava nad Bodvou – ako spádová materská škola
pre ulice:
- Budulovská 42 - 52, Cesta sv. Ladislava, Dukelských hrdinov, Hlavná, Hviezdoslavova,
Kalvínska, Košická, Mlynská, Okružná, Vodná, Záhradná, Železničná.
Materská škola, Krátka 10, Moldava nad Bodvou – ako spádová materská škola pre ulice:
- Bartalosova, Budulovská 26 - 40, Československej armády, Horská, Jána Hunyadiho,
Jesenského, Jókaiho, Krátka, Námestie mieru, Oslobodenia, Podhorská, Rožňavská, Školská,
Tehelná, Žižkova.
Materská škola, Severná 19, Moldava nad Bodvou – ako spádová materská škola pre ulice:
- Debraďská, Fábryho, Janka Kráľa, Jiskrova, Komenského, Kováčska, Lesná, Letná, Námestie
budovateľov, Námestie Ľ. Štúra, Nová, Obchodná, Obrancov mieru, Poľovnícka, Povstania čes.
ľudu, Severná, SNP, Svätého Rócha, Viničná, Žarnovská.

II. Pre deti s vyučovacím jazykom maďarským
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Budulov 116, Moldava nad
Bodvou – ako spádová materská škola pre ulice:
- Budulovská a m. č. Budulov.
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, ČSA 15, Moldava nad
Bodvou – ako spádová materská škola pre ulice:
- Bartalosova, Cesta sv. Ladislava, Československej armády, Debraďská, Dukelských hrdinov,
Fábryho, Hlavná, Horská, Hviezdoslavova, Jána Hunyadiho, Janka Kráľa, Jesenského,
Jiskrova, Jókaiho, Kalvínska, Komenského, Košická, Kováčska, Krátka, Lesná, Letná,
Mlynská, Námestie budovateľov, Námestie Ľ. Štúra, Námestie mieru, Nová, Obchodná,
Obrancov mieru, Okružná, Oslobodenia, Podhorská, Poľovnícka, Povstania čes. ľudu,
Rožňavská, Severná, SNP, Svätého Rócha, Školská, Tehelná, Viničná, Vodná, Záhradná,
Žarnovská, Železničná, Žižkova.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
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