Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.4/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2004
o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Kežmarok podľa ods.1 §6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, s použitím ods.11 §4 čl.XII. zákona NR SR č.416/2001 o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších
predpisov a v zmysle ods.1 a ods.2 §8 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov určuje školské obvody takto:

Čl.1
Školským obvodom ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok je nasledovná časť územia mesta
Kežmarok a nasledovné časti území obcí Malý Slavkov, Vlkovce a Hradisko, Žakovce
a Mlynčeky :
a/ časť územia mesta Kežmarok: ulice Bardejovská, Cintorínska, Dr.Fischera, Gaštanová,
Huncovská, J.Chalupku, Južná, Košická, J.Kraya, Krvavé
pole, Kuzmányho, Lanškrounská, M.Lányiho, Levočská,
Mučeníkov, Obrancov mieru, Petržalská, Sihoť, I.Stodolu,
Suchá hora, Gen.Štefánika, Tatranská, Vyšný mlyn,
b/ časť územia obce Malý Slavkov: časť ulice Gerlachovská-orientačné č.70 až 75, č.99 až 115
c/ celé územie obcí Vlkovce a Hradisko /len pre žiakov ZŠ II.stupňa/,
d/ celé územie obce Žakovce /len pre žiakov ZŠ II.stupňa/
Školským obvodom ZŠ,Hradné námestie 38, Kežmarok je nasledovná časť územia mesta
Kežmarok a nasledovná časť územia obcí Malý Slavkov, Vlkovce, Hradisko, Žakovce
a Mlynčeky :
a/ časť územia mesta Kežmarok: ulice Dr.Alexandra, Baštová, Hlavné námestie, Hradská
cesta, Hradné námestie, Hviezdoslavova, Kamenná baňa,
Komenského, Kostolné námestie, F.Kráľa, Kukučínova,
Kušnierska brána, Ľubická cesta, Nábrežná, Nová, Priekopa,
Rázusova, Starý trh, P.J.Šafárika, Štúrova, Toporcerova,
Trhovište, Tvarožnianska, J.Záborského, Záhradná,
Zochova, J.Jesenského, S.Tomášika, Kláštorná, Weilburská
b/ časť územia obce Malý Slavkov: časť ulice Gerlachovská-orientačné č. 76 až 98.

Školským obvodom ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok je nasledovná časť územia mesta Kežmarok
a nasledovné časti území obcí Malý Slavkov, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami, Vlkovce, Hradisko
a Žakovce :
a/ časť územia mesta Kežmarok: ulice Biela voda, Garbiarska, Možiarska, Michalská, Nad
traťou, Nižná brána, Pod lesom, Pod traťou, Poľná,
Pradiareň, Pri zastávke, Severná, Slavkovská, Strelnica,
Tehelňa, Továrenská,
b/ časť územia obce Malý Slavkov: ulica Družstevná, časť ulice Gerlachovská-orientačné č.1
až 69, ulica Lúčna, Sv.Michala, Lomnická
c/ celé územie obce Mlynčeky (len pre žiakov II.stupňa )
Čl.2
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko. Zákonný zástupca žiaka sa môže rozhodnúť, že 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,
oznámi túto skutočnosť do 10 dní riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má
žiak trvalé bydlisko, ako aj Oddeleniu školstva MsÚ Kežmarok.
Oddelenie školstva MsÚ Kežmarok oznámi OcÚ Malý Slavkov , Mlynčeky, Vlkovce, Hradisko a
Žakovce na základe ich požiadavky zoznam detí, ktoré majú trvalé bydlisko v týchto obciach
a plnia povinnú školskú dochádzku v základných školách v Kežmarku.
Čl.3
Záverečné ustanovenia
1. VZN č.4/2011 schválilo MsZ v Kežmarku uznesením č.16/2011 dňa 03.02.2011.
2. VZN č.4/2011 nadobúda účinnosť 15.deň po zverejnení na úradnej tabuli.

Ing. Igor Šajtlava
Primátor mesta Kežmarok
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