Ev. č. 7/2013-z07

Všeobecne záväzné nariadenie
MESTA ROŽŇAVA
o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských
obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v súlade s § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade § 8 zákona NR
SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecné záväzné
nariadenie mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných
školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje plnenie povinnej školskej
dochádzky žiakov, oznamovaciu povinnosť mesta, t. j. zriaďovateľa, školské obvody pre
základné školy zriadené mestom Rožňava, určenie základných škôl, kde budú žiaci zrušenej
Základnej školy Sama Tomášika Zeleného stromu 14 v Rožňave plniť povinnú školskú
dochádzku (Príloha č. 4) a spoločný školský obvod obcí, ktoré nemajú ZŠ s príslušným
vyučovacím jazykom na zabezpečenie plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov. Školské
obvody tvoria územie mesta Rožňava, mestskej časti Nadabula ( ďalej len „územie mesta
Rožňava“) a územie obcí (Príloha č. 3), s ktorými bola uzavretá dohoda o spoločnom
školskom obvode.
Čl. 2
Plnenie povinnej školskej dochádzky

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko podľa Prílohy č.1, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne, aby žiak
plnil povinnú školskú dochádzku mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko
v zmysle § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Školské obvody jednotlivých základných škôl boli vytvorené s prihliadnutím na doteraz
zaužívané uprednostňovanie žiakov podľa trvalého bydliska a prejednané s príslušnými
riaditeľmi základných škôl.
2. 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.
3. Pri zápise do základnej školy je riaditeľ povinný uprednostniť žiakov, ktorí majú trvalé
bydlisko v školskom obvode základnej školy.
Čl. 3
Žiak s trvalým bydliskom na území mesta Rožňava

1. Ak na základe slobodného rozhodnutia zákonných zástupcov, žiak s trvalým bydliskom
na území mesta Rožňava bude plniť povinnú školskú dochádzku na území mesta
Rožňava, ale mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, riaditeľ základnej
školy do ktorej sa žiak hlási, vydá písomné rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy
a oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má

žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi do 5 dní po vydaní rozhodnutia o prijatí žiaka
do školy.
Čl. 4
Žiak s trvalým bydliskom mimo územia mesta Rožňava

1. Ak sa do základnej školy na území mesta Rožňava prihlási žiak, ktorý má trvalé bydlisko
mimo územia mesta Rožňava riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási v súlade s
ustanoveniami Čl. I tohto VZN, s prihliadnutím na kapacity školy a na prednostné
uspokojenie záujmu zákonných zástupcov žiakov s trvalým bydliskom na území mesta
Rožňava a obcí (Príloha č.3), vydá písomné rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej
školy.
2. Po prijatí žiaka, ktorý má trvalé bydlisko mimo územia mesta Rožňava do základnej školy
na území mesta Rožňava, riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto
skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé
bydlisko, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý, a to do 5 dní po vydaní
rozhodnutia o prijatí žiaka do školy.
Čl. 5
Oznamovacia povinnosť

1. Mesto Rožňava ako zriaďovateľ príslušnej základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý s
trvalým bydliskom mimo územia mesta Rožňava a obcí (Príloha č.3), oznámi obci v ktorej
má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
Čl. 6
Žiak prihlásený na prechodný pobyt na území mesta Rožňava

1. Do základnej školy na území mesta Rožňava môže byť prijatý žiak, ktorý má na území
mesta Rožňava prihlásený prechodný pobyt. Povinnú školskú dochádzku plní v školskom
obvode, v ktorom je prihlásený na prechodný pobyt. Platia pritom ustanovenia Čl. 2, Čl.4
odst.2 a Čl. 5 tohto VZN.

2.
Čl. 7
Vyradenie základnej školy zo siete škôl

1. V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl zriaďovateľ školy určí školský obvod
základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú
dochádzku. Ak sa tak nestane, krajský školský úrad určí školský obvod základnej školy, v
ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku.
2. Zriaďovateľ bezodkladne pred zrušením základnej školy oznámi zákonným zástupcom
žiakov, ktorí školu navštevovali, školský obvod základnej školy, ktorú budú môcť
navštevovať.
3. Určenie základných škôl, v ktorých budú žiaci zrušenej Základnej školy Sama Tomášika
Zeleného stromu 14 v Rožňave plniť povinnú školskú dochádzku, je v Prílohe č. 4 tohto
VZN.
Čl. 8
Spoločný školský obvod základných škôl

1. Spoločný školský obvod základných škôl sa určuje na základe dohody uzatvorenej v
súlade s § 8 ods.2 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre

jednotlivé základné školy na území mesta Rožňava podľa Prílohy č.2 a č.3, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.
2. Ak si obec na účel zabezpečenia povinnej školskej dochádzky nezriadi základnú školu,
alebo v škole zriadenej obcou nie je otvorený ročník alebo skupina ročníkov (2.stupeň
ZŠ), je škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude
žiak plniť povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť
zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške
ceny hromadnej dopravy, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak.
3. Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje aj náklady na dopravu
žiaka späť do miesta trvalého bydliska.
Čl. 9
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie mesta Rožňava o školských obvodoch v meste
Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rožňava, bolo schválené dňa 17.7.2013 uznesením Mestského
zastupiteľstva v Rožňave č. 194/2013 a nadobudne účinnosť 15. dňom od jeho
vyhlásenia formou vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli mesta.
2. Týmto sa ruší VZN mesta Rožňava o školských obvodoch a spoločnom školskom obvode
základných škôl v meste Rožňava schválené dňa 24.1.2008 uznesením MZ č. 2/2008.
3. Zmeny a doplnenie VZN boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 24. 9. 2015 uznesením č. 183/2015. Účinnosť nadobúdajú 15.
dňom od ich vyhlásenia formou vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli mesta.
4. Zmeny a doplnenie VZN boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 23. 6. 2016 uznesením č. 112/2016. Účinnosť nadobúdajú 15.
dňom od ich vyhlásenia formou vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli mesta.
5. Zmeny a doplnenie VZN boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 29. 6. 2017 uznesením č. 109/2017. Účinnosť nadobúdajú 15.
dňom od ich vyhlásenia formou vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli mesta.
6. Zmeny a doplnenie VZN boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 28. 6. 2018 uznesením č. 100/2018. Účinnosť nadobúdajú 15.
dňom od ich vyhlásenia formou vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli mesta.
7. Zmeny a doplnenie VZN boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 27. 6. 2019 uznesením č. 132/2019. Účinnosť nadobúdajú 15.
dňom od ich vyhlásenia formou vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli mesta.
8. Zmeny a doplnenie VZN boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 2. 7. 2020 uznesením č. 66/2020. Účinnosť nadobúdajú 15.
dňom od ich vyhlásenia formou vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli mesta.
9. Zmeny a doplnenie VZN boli schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 1. 7. 2021 uznesením č. 61/2021. Účinnosť nadobúdajú 15.
dňom od ich vyhlásenia formou vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli mesta.
10. Zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 3/5
väčšinou prítomných poslancov.
11. Príloha č. 4 tohto VZN platí do ukončenia povinnej školskej dochádzky žiakov zrušenej
Základnej školy Sama Tomášika, Zeleného stromu 14 v Rožňave.

Michal Domik
primátor mesta

Príloha č. 1
ŠKOLSKÉ OBVODY
Ulice, ktoré tvoria školský obvod pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rožňava:
1.
Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským – Fábry Zoltán
Alapiskola, J. A. Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó, ako organizačná zložka
Spojenej školy J. A. Komenského 5, Rožňava
Školský obvod tvorí celé územie mesta Rožňava. Žiaci sú prijímaní na základe slobodného
rozhodnutia zákonných zástupcov.
2.
Základná škola Zlatá 2, Rožňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Akademika Hronca
Alej A. Kissa
Betliarska
Cyrila a Metoda
Čučmianska Dlhá
Hviezdoslavova
Janka Kráľa
Jarná
Kósu-Schoppera
Kvetná
Lesná
Letná
Lipová
Mierová
Námestie 1. mája
Námestie baníkov
Normová
Pod Kalváriou
Strelnica
Šafárikova – nepárne čísla do č. 13
Šafárikova – párne čísla do č. 18
Šafárikova – párne čísla od č. 52
Špitálska
Štítnicka
Tichá
Tlačiarenská
Vajanského
Zeleného stromu
Zlatá
Železničná
m.č. Nadabula
m.č. Rožňavská Baňa

3.
Základná škola Ulica pionierov 1, Rožňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Banícka
Budovateľská
Čučmianska
Dovčíková
Ernesta Rótha
Hrnčiarska
Chalupkova
J.A.Komenského
J. Brocku
J. Marikovszkého
J. Mikulíka
Jasná
Jovická
Košická
Kozmonautov
Krasnohorská
Kúpeľná
Majerská
Malá
Medzimlynská
M. Kukučína
Okružná
Páterová
P.Dobšinského – nepárne čísla do č. 39
P.Dobšinského – párne čísla do č. 40
Pionierov
Rumunská
Ružová
Sama Czabana
Sama Tomášika
Slnečná
Šafárikova – nepárne čísla od č. 15 do č. 71
Šafárikova – párne čísla od č. 20 do č. 50
Šípková
Útulná
Vitéz Kert
Záhradnícka

4.
Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. mája
29. augusta
Alej Jána Pavla II.
Andreja Cházára
Bočná
Cintorínska
Dúhová
Edelényska

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Františky Andrássyovej
Garbiarska
Gemerská
Hornocintorínska
Južná
Kasárenská
Klobučnícka
Kolomana Tichyho
Krátka
Kyjevská
L. Novomeského
M.R.Štefánika
P.Dobšinského – nepárne čísla od č. 41
P.Dobšinského – párne čísla od č. 42
Podrákošská
Skalná
Splavná
Strmá
Šafárikova – nepárne čísla od č.73
Tehelná
Východná
Zakarpatská
Zoltána Fábryho
Szilvássyho

Príloha č. 2
SPOLOČNÉ ŠKOLSKÉ OBVODY
Pre žiakov z obcí, ktoré tvoria spoločné školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Rožňava, sú určené školské obvody nasledovne:
Obce, ktoré tvoria spoločný školský obvod pre:
1. Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským – Fábry
Zoltán Alapiskola, J. A. Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó ako organizačná
zložka Spojenej školy J. A. Komenského 5, Rožňava
Ročníky 1. – 9.

Jovice

Čučma

Kružná

Brzotín

Slavec

Rudná
Ročníky 5. – 9.

Krásnohorská Dlhá Lúka

Silica

Krásnohorské Podhradie (roč. 4.-9.)
2. Základná škola Zlatá 2, Rožňava

Rudná

Kružná

Čučma

Rakovnica

Rožňavské Bystré

Honce

Hrušov

Jablonov nad Turňou

Jovice

Krásnohorská Dlhá Lúka

Silica

Silická Jablonica
3. Základná škola, Pionierov 1, Rožňava










Silica
Jovice
Krásnohorská Dlhá Lúka
Rakovnica
Rožňavské Bystré
Honce
Silická Jablonica
Hrhov
Jablonov nad Turňou

4. Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, Rožňava

Jablonov n/ Turňou

Hrušov (roč. 4.-9.)

Rakovnica

Rožňavské Bystré

Honce

Čučma

Jovice

Príloha č. 3
Zoznam obcí, ktoré tvoria spoločné školské obvody pre ZŠ na území mesta Rožňava
Základné školy s vyučovacím jazykom slovenským
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Čučma
Jablonov n/ Turňou
Jovice
Krásnohorská Dlhá Lúka
Rudná
Kružná
Silica
Hrušov
Rakovnica
Rožňavské Bystré
Honce
Silická Jablonica
Hrhov

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jovice
Čučma
Kružná
Brzotín
Slavec
Rudná
Krásnohorská Dlhá Lúka
Silica
Krásnohorské Podhradie

Príloha č. 4
Určenie základných škôl, v ktorých budú od 1.9.2013 žiaci zrušenej Základnej školy Sama
Tomášika Zeleného stromu 14 v Rožňave plniť povinnú školskú dochádzku. Na školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prechádza aj povinnosť uhradiť cestovné náklady pre
žiakov z obcí, s ktorými má mesto Rožňava uzavretú dohodu o spoločnom školskom obvode
pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským. (Čučma, Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka,
Jablonov nad Turňou (roč. 4. – 9.), Hrušov (roč. 4. – 9.). Školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta sú určené na základe žiadosti rodičov.
Rekapitulácia:
ZŠ Zoltána Fábryho, Komenského 5
ZŠ Zlatá 2
ZŠ Ulica pionierov 1
ZŠ akad. Jura Hronca Zakarpatská 12
KZŠ sv. Jána Nepomuckého
SŠI Zeleného stromu 8
SPOLU
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