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Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanovením $ 6 ods. 2 a ust. $ 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením $ 8 zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská 
Bystrica č. 5/2022, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská 
Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Banská Bystrica v znení dodatku VZN č 1/2020 (ďalej len „nariadenie“). 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre 
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sa mení 
a doplňa nasledovne: 

1. V$2 „Základné ustanovenia“ sa v ods. 4 ruší písmeno b) a doterajšie písmená c), d) a e) 
sa premenúvajú na písmená b), c) a d). 

2. V83 „Školské obvody základných škôl na území mesta“ sa znenie mení a dopíňa nasle- 
dovne: 

Druhý školský obvod Základná škola, Sitnianska 32, Banská Bystrica: dopíňa sa o ulicu 
Na Hrbe. 

Piaty spoločný školský obvod Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica: vypúšťa sa 
ulica Na Hrbe. 

Ôsmy školský obvod Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica: vypúšťa sa ulica 
Internátna. 

Ôsmy školský obvod Základná škola, Spojová 14, Banská Bystrica: dopíňa sa o ulicu 
Internátna s orientačnými číslami 2 - 32. 

Deviaty školský obvod Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica: dopíňa sa o ulice 
Jarná, Jesenná, Letná, Zimná, Na Motyčinách, Pod Suchým vrchom, Internátna 
s orientačnými číslami 1 - 69. 

Desiaty spoločný školský obvod Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, 
Banská Bystrica: vypúšťajú sa ulice Jarná, Jesenná, Letná, Zimná, Na Motyčinách, Pod 
Suchým vrchom.
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II. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Školské obvody určené týmto nariadením platia pre žiakov prijímaných do 1. ročníka 
základných škôl, počnúc školským rokom 2022/2023. Pre deti prijímané do triedy pre žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, do triedy pre žiakov so špecifickým 
intelektovým nadaním, do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a do triedy 
pre žiakov so športovým nadaním v základných školách uvedených v $2 ods. 4 písm. a) až d) 
nariadenia, je školským obvodom celé územie Mesta Banská Bystrica. Žiaci 2. až 9. ročníka 
základných škôl zostávajú v tých školách, do ktorých boli prijatí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky, podľa školských obvodov a spoločných školských obvodoch určených Všeobecne 
záväzným nariadením č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatku VZN č. 1/2020. 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2022, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 určení školských obvodov pre základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatku VZN č.1/2020 bolo 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 980 /2022 dňa 8. februára 2022 a nadobúda 
účinnosť dňom 1. marca 2022. 
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