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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. 110/2011 zo dňa 14.06.2011 
a nadobúda účinnosť 30. júna 2011. 

 

V Seredi dňa :   15.06.2011 

 

Deň vyhlásenia :  15.06.2011 

Deň zvesenia :     30.06.2011 

 

 

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

                                                                    Ing. Martin Tomčányi 
                                                                    primátor Mesta Sereď  

 

 



Názov ulice: Námestie Republiky Dolnočepenská Povážsky breh Bratislavská
Ul. A. Hlinku Cukrovarská Novomestská

Nový Majer
Sládkovičova Dolnostredská

Dolnomajerská Pod hrádzou Hornočepenská
Hornomajerská Ul. Ľ. Podjavorinskej Hviezdoslava Kasárenská

Ul. Ivana Krasku Jilemnického Kukučínova Priemyselná
Strednočepenská Ul. M.R.Štefánika Trnavská cesta

Jesenského
Komenského Svätoplukova Mládežnícka Vonkajší rad
Kúpeľné námestie Štefana Moyzesa
Kuzmányho Námestie Slobody
Legionárska

Matičná
Murgašova

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Sereď č.5/2011 zo dňa 14. 06. 2011   o určení školských obvodov základných škôl, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Sereď     

Číslo obvodu: Obvod  I. Obvod  II. Obvod  III.

Slnečná II.

Ul. 8. mája Niklová
Obežná

RovnáČepenská  Pekárska
Družstevná
Ul. F. Kráľa

Tehelná

Dlhá Pažitná
Poľná

Ul. SNPHrnčiarska Podzámska

Pivovarská Garbiarska

Jelšová

Parková
Nová

Jasná
Malý háj

Železničná

Krásna
Krátka

Lúčna Veterná

Vysoká obec Dolná Streda pre žiakov II. st. ZŠ
Lipová Vážska

Pionierska
Malá ulička

Športová
Topoľová

Vojanská

Šintavská
Stromová

Starý Most

Záhradná

Spádová
Severná
Poštová

Krížna
Mierová Mlynárska

Vinárska

Školská
Pribinova

Slnečná

Priečna

Kostolná

Fándlyho

Ul. D. Štúra

Šulekovská

Základná škola:
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava

Komenského ul. č.3064/41 
S e r e ď

ZŠ Juraja Fándlyho

Fándlyho ul. 763/7A
S e r e ď

ZŠ Jana Amosa Komenského

Komenského ul. 1227/8
S e r e ď
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