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Obecné zastupiteľstvo obce BÁTKA na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. 

o školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

    v  y  d  á  v  a  pre územie obce Bátka toto  

  

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
 

č. 3 / 2009 
 

o  určení  ško l ského obvodu  zák ladne j  ško l y na  území  obce Bá tka .  
 

Čl. I. 
Úvodné  ustanovenia 

  
Toto VZN určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Cieľom určenia 
školského obvodu je naplnenie práva občana zapísať dieťa do základnej školy v tom školskom 
obvode, v ktorom má rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa trvalé bydlisko. 

 
Čl. II. 

Určenie školského obvodu 
 

1. Do školského obvodu Základnej školy – Alapiskola Bátka sa určujú nasledovné obce 

Ročník 1 – 4 Ročník 5 – 9 

slovenský maďarský slovenský maďarský 
Bátka Bátka Bátka Bátka 
Tomašovce Tomašovce Tomašovce Tomašovce 
Rakytník Rakytník Rakytník Rakytník 
Téška  Téška Téška 
Dulovo Dulovo Dulovo Dulovo 
Žíp  Žíp Žíp 
Vieska n. Blhom  Vieska n. Blhom Vieska n. Blhom 
Radnovce  Radnovce Radnovce 
  Uzovská Panica Uzovská Panica 
  Barca Barca 
   Veľký Blh 
Zádor  Zádor 
Ivanice  Ivanice 
Cakov  Cakov 



2. Plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má žiak trvalé 
bydlisko môže žiak, ak tak rozhodne jeho rodič alebo zákonný zástupca, so súhlasom riaditeľa základnej 
školy do ktorej sa hlási. 
Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy 
Bátka a jej zriaditeľovi. 

 
 

Čl. III. 
Záverečné ustanovenia 

§  4   
Spoločné a záverečné ustanovenia 

  
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Bátke, Č. M 4/2009 dňa 30.06.2009. 

 
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Bátka č. E 1/2004 zo dňa 27.02.2004 o určení 

školského obvodu Základnej školy – Alapiskola Bátka. 
 

 
3. Účinnosť nadobúda 15. dňom po jeho vyhlásení. 

 
 
                                                                                                                

 
 
                                                                                                                   
          Zoltán M á c s 
                                                                                                                  starosta obce Bátka 


