
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Sabinov 

č. 2/2018 

o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom Sabinov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  

 

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove sa na základe § 8 ods. 1 a 2 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 a v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov schválilo na svojom zasadnutí dňa 1. 3. 2018  pre územie mesta 
Sabinov toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá príslušnosti žiakov do školských obvodov. Mesto 

Sabinov ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na území mesta určuje tieto školské obvody:  
 

Článok 2 

Školské obvody 
 

1/ Školský obvod základnej školy zriadenej mestom tvorí časť mesta, vymedzená ulicami. 

 
2/ Pre Základnú školu na Ulici Komenského v Sabinove sa vymedzuje tento obvod:   

Ul. 9. Mája 

             Bernolákova 
             Hliník 
             Hviezdoslavova 

             J. Borodáča 
             J. Cirbusovej 
             J. Záborského 

             Jarková 
                      Komenského 

                      Kvetná 
                      Levočská 
                      Mieru 

                      Moyzesova 
                      Mudroňova 
                       Nezabudova 

                       Novomeského 
                       Prídavkova 
                       Sládkovičova 

                       SNP 
                       S. Chalupku 
                       Štúrova 

                       Višňová 
                       Kukučínova 
                       Švermova 

                       Prešovská 
                       Matice slovenskej 

                       Pavla Gojdiča 
                       Severná –párne čísla 
                       Šancová 



                       Mlynská 

 
                      
3/ Pre Základnú školu na Ulici 17. novembra v Sabinove sa vymedzuje tento obvod:  

Ul. 17. Novembra 
                   F. Kráľa 
                     Gen. Svobodu 

                     Hollého 
                     Jesenského 
                     Jakubovanská 

                     Jilemnického 
                     Kpt. Nálepku 
                     Murgašova 

                      Námestie slobody 
                      Ovocinárska 

                      Pod Švabľovkou 
                      Priemyselná štvrť 
                      Puškinova 

                      Záhradná 
                      Sadová 
                      Fábryho 

                      Severná – nepárne čísla 
                      Ružová 
                      Karpatská 

                      Čergovská 
                       Tehelná 
 

 
Článok 3 

Spoločné školské obvody  

 
 

Pre zabezpečenie druhého stupňa povinnej školskej dochádzky, a aj prvého stupňa v obciach, kde nie 
je zriadená základná škola obcou, mesto vytvára tieto spoločné školské obvody: 
 

a/ Základná škola na Ulici Komenského v Sabinove: 
         Obce: Jakubovany 5. – 9. ročník 
                             Bodovce 5. – 9. ročník 

                                Uzovce 5. – 9. ročník 
                                Hubošovce 5. – 9. ročník 
                                Ratvaj 1. – 9. ročník 

                                Šarišské Sokolovce 1. – 9. ročník 
                                Ražňany 1. – 9. ročník 
 

b/ Základná škola na Ulici 17. novembra v Sabinove: 
                Obce: Drienica 1. – 9. ročník 
                                Červená Voda 5. – 9. ročník 

                                Uzovský Šalgov 5. – 9. ročník 
                                Renčišov 1. – 9. ročník 
                                Uzovské Pekľany 5. – 9. ročník 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

Článok 4 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1/ Na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom nemá žiak 
trvalé bydlisko a prijatie žiaka zo spoločného školského obvodu do základnej školy zriadenej mestom 
Sabinov platia ustanovenia osobitného zákona1. 

 
2/  V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia 
mesto určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú 

školskú dochádzku podľa osobitného zákona2. 
 
3/ Návrh tohto VZN na pripomienkovanie občanov bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej 

stránke mesta Sabinov (www.sabinov.sk) v lehote podľa § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. 

 
4/ Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Sabinove uznesením č. 287 zo dňa 
 1. marca 2018. 

 
 
 

 
Článok 5 

Zrušovacie ustanovenia 

 
     Týmto VZN sa ruší VZN mesta Sabinov č. 8/2016 o určení školských obvodov základných škôl 
zriadených mestom Sabinov. 

      
 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                                                                  Ing. Peter Molčan 

                                                                               primátor mesta 
 
 

                                                         
1 § 8 ods. 3 a 4 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 
2 § 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 

http://www.sabinov.sk/

