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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje: 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú 

školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN 

č. 3/2020 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

  

      Vo VZN č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské 

obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, bola do školského obvodu 

Základnej školy, Lichardova 24, Žilina doplnená ulica „Rajecká“, konkrétne bytové domy 1, 3 

a 5, ktoré sú svojím umiestnením bližšie k ZŠ Lichardova ako k ZŠ Jarná. Na základe informácií 

občana sa na tejto ulici nachádza aj bytový dom č. 7, o ktorý nebol školský obvod ZŠ,   

Lichardova 24, Žilina doplnený.  

 

 Z dôvodu zvýšenej bytovej výstavby v katastri obce Mojš a s tým spojeného nárastu počtu 

obyvateľov, nie sú už VZN č. 5/2019 postačujúce stanovené počty domov pre spoločné školské 

obvody Základnej školy, Martinská 20, Žilina a Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. 

Gorazda 1, Žilina.  

Na základe žiadosti starostu Obecného úradu Mojš a dohody s Obecným úradom Mojš, sa preto 

dopĺňa nový spoločný školský obvod Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina. Súčasne sa 

formálne upravuje znenie názvu „Školský obvod Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. 

Gorazda 1, Žilina“ na „Spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. 

Gorazda 1, Žilina“. 

 

 Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet mesta. 

 

 Materiál bol prerokovaný v komisii školstva a mládeže, ktorá ho odporučila Mestskému 

zastupiteľstvu v Žiline prerokovať a schváliť. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mesto Žilina na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. ...../2020, 

 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú 

školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 

 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 sa 

mení a dopĺňa takto: 

 

1. v Článku 2 sa v školskom obvode Základnej školy, Lichardova 24, Žilina dopĺňa ulica 

„Rajecká 7“. 

2. v Článku 3 sa mení názov „Školský obvod Základnej školy s materskou školou, Ulica sv. 

Gorazda 1, Žilina“ na „Spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou, 

Ulica sv. Gorazda 1, Žilina“. 

3. V Článku 3 sa dopĺňa: 

Spoločný školský obvod Základnej školy, Karpatská 8063/11, Žilina 

Obec Mojš – súpisné čísla domov od 351 do 550 

 

 

Článok 2 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline        

dňa ...............   

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta Žilina, t. j. dňa ............ 

 

                                                                                     

   

                                                                                    

 

 

                                                                                               Mgr. Peter Fiabáne 

                                                                                             primátor mesta Žilina 

 

 

 

 


