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-Návrh- 

Všeobecne záväzné nariadenie  

mesta Sereď 

č. 8/2013 zo dňa 21. 05. 2013 

 

 

o určení školských obvodov základných škôl, 

ktorých zriaďovateľom je Mesto Sereď 
 
 
 
 
 

Schválené MsZ v Seredi dňa: 21. 05. 2013 

Účinnosť od: 01. 07. 2013 
 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a 

podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s 

§ 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 

Sereď č. 8/2013 o určení školských obvodov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď“ 

(ďalej len „nariadenie“). 

 

§ 1 

Účel 

Účelom tohto nariadenia je určenie školských obvodov základných škôl, ktorých je mesto Sereď 

zriaďovateľom. (ďalej len mesto).    

§ 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 s ohľadom na demografický vývoj obyvateľstva mesta, populácie školského veku a kapacitu 

jednotlivých základných škôl. 

3) Mesto Sereď zriaďuje od 01. 07. 2013 dve základné školy a určuje pre ne dva školské obvody:  

a) školský obvod Základnej školy Juraja Fándlyho ul. Fándlyho č. 763/7A, 926 01 Sereď  a   

b) školský obvod Základnej školy Jana Amosa Komenského ul. Komenského 1227/8, 926 01 

Sereď. 
4) Mesto Sereď zriaďuje spoločný školský obvod pre žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania pre 

obec Dolná Streda, nakoľko nemá zriadenú plno organizovanú základnú školu. 

5) Rozdelenie územia mesta do školských obvodov základných škôl  podľa zoznamu ulíc určuje  

príloha tohto nariadenia. 

§ 3 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
1) Mestské zastupiteľstvo sa na tomto nariadení uznieslo dňa 21. 05. 2013 uznesením č. xx/2013.  

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 07. 2013.  

3) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2011 zo dňa 14. 06. 2011 o určení 

školských obvodov základných škôl , ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď.  

 

 

V Seredi dňa :  

 

Deň vyhlásenia :  

Deň zvesenia : 

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

         Ing. Martin Tomčányi 

          Primátor Mesta Sereď  


