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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 5/2011 zo dňa 14.06.2011 
o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď 

 
Mesto Sereď na základe splnomocnenia podľa § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
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 podľa § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, toto „Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Sereď č.5/2011 zo dňa 14.06.2011 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Sereď“ (ďalej len „nariadenie“). 

PRVÁ ČASŤ 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Účelom tohto nariadenia je určenie školských obvodov základných škôl, ktorých je mesto Sereď 
zriaďovateľom. (ďalej len mesto).    

DRUHÁ ČASŤ 
Spoločné ustanovenia 

 
§ 2 

Určenie školských obvodov 
1) Školský obvod základnej školy zriadenej mestom tvorí určené územie mesta, z ktorého žiaci 
navštevujú príslušnú základnú školu za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky. 
2) Školský obvod základnej školy tvorí príslušná časť mesta určená podľa ulíc, priradených školskému 
obvodu z ohľadom na demografický vývoj obyvateľstva mesta, populácie školského veku a kapacitu  
jednotlivých základných škôl. 
3) Súčasťou tohto nariadenia je zoznam školských obvodov základných škôl určených na území 
mesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 

§ 3 

1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole  školského obvodu, v ktorom má trvalé 
bydlisko. 
2) Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom 
má trvalé bydlisko, ak sa tak rozhodne zákonný zástupca1, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do 
ktorej sa hlási. 
3) Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý podľa bodu 2., oznámi túto skutočnosť 
riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj 
zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý. 
4)  Mesto Sereď, ktoré je zriaďovateľom základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé 
bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. 

§ 4 

V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného zrušenia 
mesto určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú 
školskú dochádzku. 

TRETIA ČASŤ 
Záverečné ustanovenia 

 

                                                 
1 § 20 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



§ 5 

Zrušovacie ustanovenie 

1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. 2/2003 o určení školských obvodov 
základných škôl v meste Sereď vrátane Dodatku č. 1 prílohy č. 1 k VZN č. 2/2003 o určení školských 
obvodov základných škôl v meste Sereď. 

§ 8 

Účinnosť 

2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ v Seredi č.XX/2011 zo dňa 14.06.2011 a nadobúda 
účinnosť 30. júna 2011. 

 

V Seredi dňa :  

 

Deň vyhlásenia :  

Deň zvesenia :  

 

 

                                                                                                                                 ................................... 

         Ing. Martin Tomčányi 
          Primátor Mesta Sereď  

 

 


