Mesto Veľké Kapušany na základe ustanovení § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení 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. 130/2015
ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Veľké Kapušany
Čl. I
Základné ustanovenia
1.

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie školských
obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľké Kapušany.

2.

Za časť mesta, ktorá tvorí školský obvod sa považuje aj územie mestskej časti.

3.

Školský obvod pre Základnú školu P.O. Hviezdoslava so sídlom Sídl. P.O.
Hviezdoslava č.43 Veľké Kapušany tvoria aj územia susedných obcí, ktoré nemajú
zriadenú základnú školu, a to na základe uzatvorenej dohody medzi obcami o spoločnom
školskom obvode Kapušianske Kľačany, Maťovské Vojkovce, Ruská, Ptrukša, Veľké
Raškovce, Beša, Ižkovce, Čierne Pole, Krišovská Liesková, Oborín, Čičarovce, Vojany,
Veľké Slemence, Budince. Drahňov pre ročníky 8 a 9.

4.

Školský obvod pre Základnú školu Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským
so sídlom Zoltána Fábryho č. 36 Veľké Kapušany, tvoria aj územia susedných obcí, ktoré
nemajú zriadenú základnú školu, a to na základe uzatvorenej dohody medzi obcami
o spoločnom školskom obvode Veľké Raškovce, Malé Raškovce, Oborín, Vojany,
Zemplínske Kopčany, Bajany, Beša, Ižkovce, Budince, Ruská, Ptrukša, Čierne Pole,
Čičarovce, Krišovská Liesková, Kapušianske Kľačany, Maťovské Vojkovce pre ročníky
5 až 9. Drahňov pre ročníky 8 a 9.
Čl. II.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia

1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľké Kapušany vydalo Mestské
zastupiteľstvo vo Veľkých Kapušanoch na svojom zasadnutí dňa 24.08.2015

2.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyhlásenia.

3.

Toto VZN ruší VZN mesta Veľké Kapušany č. 60/2004 v znení dodatkov č. 1 zo dňa
14.10.2004, č. 2 zo dňa 30.10.2008 a č. 3 zo dňa 19.11.2013.

……………………...
primátor mesta

