Všeobecne záväzné nariadenie
č.3/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011
o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku 71
ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a na základe § 6 ods.2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 8 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení :

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje školské obvody pre
jednotlivé základné školy v meste Kežmarok (ďalej len „mesto“), ktorých zriaďovateľom je
mesto Kežmarok. Školský obvod základnej školy tvorí územie mesta alebo obce alebo ich časť.

Čl. 2
Určenie školských obvodov
(1) Na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na základných školách sú na území mesta
určené tri školské obvody.
(2) Školské obvody pre jednotlivé základné školy sú určené takto:
a) prvý školský obvod pre Základnú školu Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok tvoria:
- ulice Bardejovská, Cintorínska, Dr. Fischera, Gaštanová, Huncovská, Jána Chalupku, Južná,
Košická, Jakuba Kraya, Krvavé pole, Karola Kuzmányho, Lanškrounská, Martina Lányiho,
Levočská, Mučeníkov, Obrancov mieru, Petržalská, Sihoť, Ivana Stodolu, Suchá hora, Gen.
Štefánika, Tatranská, Vyšný mlyn,
- časť územia obce Malý Slavkov: časť ulice Gerlachovská - orientačné čísla 70 až 75, 99 až 115,
- obce Hradisko, Vlkovce a Žakovce (len pre žiakov ZŠ II.stupňa),
b) druhý školský obvod pre Základnú školu Hradné námestie 38, Kežmarok tvoria:
- ulice Dr. Alexandra, Baštová, Hlavné námestie, Hradská cesta, Hradné námestie,
Hviezdoslavova, Kamenná baňa, Komenského, Kostolné námestie, Fraňa 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, Hradný vrch, Dávida Frőlicha,
- časť územia obce Malý Slavkov: časť ulice Gerlachovská - orientačné čísla 76 až 98,
c) tretí školský obvod pre Základnú školu Nižná brána 8, Kežmarok tvoria:
- ulice Biela voda, Garbiarska, Možiarska, Michalská, Nad traťou, Nižná brána, Pod lesom, Pod
traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Severná, Slavkovská, Strelnica, Tehelňa, Továrenská,
Weinova,
- časť územia obce Malý Slavkov: ulica Družstevná, časť ulice Gerlachovská - orientačné čísla 1
až 69, 116 až 121, ulica Lúčna, Sv. Michala, Lomnická
- obec Mlynčeky (len pre žiakov II.stupňa ).
Doterajší článok 2 sa označuje ako článok 3 a jeho názov znie :
Čl. 3
Spoločné ustanovenia
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
Doterajší článok 3 sa označuje ako článok 4 a dopĺňa sa o odseky (5) a (6), ktoré znejú:
(5) VZN č.3/2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo
04.09.2014 uznesením č.123/2014.

v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa

(6) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č. 10/2011 v znení VZN
č.3/2014.
Čl. 5
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.10.2014.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

VZN č.3/2014 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.09.2014
VZN č.3/2014 bolo zvesené z úradnej tabule dňa

Ing. Ladislav Faix
prednosta MsÚ

