
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie      V Šamoríne, dňa 29. júna 2017 

25. zasadnutia 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne 

 

 

 

 

Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia č. 5 /2017, 

ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej 

školskej dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Šamorín 
 

 

 

 

Predkladá:     Gabriel Bárdos, primátor mesta 

 

Spravodajca:   PaedDr. Gábor Veres, predseda komisie školstva 

 

Vypracoval:   Mgr. Štefan Vajas,  vedúci školského úradu 

 

Prerokovala: Komisia školstva dňa 24. mája 2017 a odporúča na schválenie, 

 Výbor mestskej časti Mliečno dňa 26.06.2017 

 

Dôvodová správa:  Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle §8 ods. 

(1) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mestské 

zastupiteľstvo v Šamoríne už na svojom zasadnutí dňa 30. októbra 2014 

po prerokovaní bralo na vedomie informáciu o náraste počtu žiakov v 

Základnej škole Mateja Bela v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Šamorín, ktorým je ohrozený riadny chod školy. V súčasnosti Základnú 

školu Mateja Bela, Kláštorná 4, Šamorín navštevuje 1 125 žiakov, 

z ktorých stále vyše 400 žiakov  sú obyvateľmi iných obcí. Z dôvodu 

zníženia  vysokého počtu žiakov v predmetnej škole je mesto nútené  

pristúpiť k ďalšej zmene  Všeobecne záväzného nariadenia o školských 

obvodoch.      

Návrh uznesenia:  Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29. júna 

2017  po prerokovaní návrhu 

 

 A/ Schvaľuje Všeobecne  záväzné   nariadenie č. 5 /2017, ktorým sa 

určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej 

dochádzky žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Šamorín podľa predloženého návrhu  
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Návrh VZN:     -   vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa :    06. 06. 2017 

 

                          -   zverejnený na internetovej adrese mesta   dňa :  06. 06. 2017 

                              

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do 16. 06. 2017 

Doručené pripomienky: 0 

 

 

 

N á v r h 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Šamorín č. 5/2017 , ktorým sa určuje školský 

obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v  Šamoríne na základe  ust.  §11 ods. 4 písm. g)  zákona  SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  s použitím  ust. § 8   ods. 1 

zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie mesta toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje  školský obvod základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín  a spoločný školský obvod obcí, ktoré nemajú 

zriadené základné školy alebo základné školy s príslušným vyučovacím jazykom na plnenie 

povinnej školskej dochádzky žiakov. 

 

     Čl. 2 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

1) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 

trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne, aby žiak plnil povinnú školskú 

dochádzku mimo 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, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. 
 

3) Pri zápise do základnej školy je riaditeľ povinný uprednostniť žiakov, ktorí majú trvalé 

bydlisko v školskom obvode základnej školy.  
 

4) Ak sa do základnej školy na území mesta Šamorín prihlási žiak, ktorý má trvalé bydlisko 

mimo územia mesta, riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási s prihliadnutím na 

kapacity školy a na prednostné uspokojenie  záujmu  zákonných zástupcov žiakov s 

trvalým bydliskom na území mesta môže vydať písomné rozhodnutie o prijatí žiaka do 

základnej školy. 
 

5) Riaditeľ prijatie  žiaka do základnej školy na území mesta Šamorín oznámi  riaditeľovi 

základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj 

zriaďovateľovi školy. 
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Čl. 3 

Školské obvody základných škôl na území mesta Šamorín 

 

1)  Mesto Šamorín zriaďuje na svojom území pre základné školy, ktorých je  

     zriaďovateľom:  

      a) 3 školské obvody,  

      b) 1 spoločný školský obvod. 

   

2)  Školský obvod Základnej školy Mateja Bela tvorí územie mesta podľa ulíc 

     a mestské časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.  

       
3)  Školský obvod  Základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom  

      maďarským  – Corvin Mátyás Alapiskola tvorí územie mesta Šamorín podľa   

      ulíc, okrem   Mliečňanskej ulice a mestských časti Mliečno, Čilistov,  Kráľovianky a  

      Bučuháza. 

 

 4) Školský obvod  Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola,  

     Šamorín -Mliečno tvorí Mliečňanska ulica a mestské časti Mliečno, Čilistov,  

     Kráľovianky  a Bučuháza. 

 

5) Spoločný školský obvod Základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom  

    maďarským  – Corvin Mátyás Alapiskola tvoria obce:  

    Báč, Hviezdoslavov, Kvetoslavov, Veľká Paka, Macov a Hamuliakovo pre ročníky 

    1. – 9. , Mierovo a Blatná na Ostrove pre ročníky 5. – 9.. 

 

Čl. 4 

Zrušovacie ustanovenie 

 

 Nadobudnutím účinnosti tohto VZN  sa zrušuje  VZN č.11/2015 o školských obvodoch 

základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín .  

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na tomto  VZN  sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín  dňa 29. júna 2017, pod 

č. ................ 

2) Zmeny a doplnky tohto VZN  schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta  Šamorín. 

3) Toto VZN nadobúda účinnosť ......... 2017. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Gabriel Bárdos 
                                                                                                     primátor mesta 

 



Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Megtárgyalásra benyújtott indítvány    Somorja, 2017. június 29. 

Somorja Város Képviselő-testületének 

25. ülése 

 

 

Indítvány Somorja Város Képviselő-testülete 5/2017 számú általános érvényű rendeletének 

jóváhagyására, amely megszabja a város területén működő a város iskolafenntartói 

hatáskörébe tartozó, a tanköteles tanulóknak kötelező felvételt biztosító alapiskolák iskolai 

körzeteit 

 

 

 

 

 

Előterjeszti:     Bárdos Gabriel, a város polgármestere 

 

Előadó:   PaedDr. Veres Gábor, az oktatásügyi bizottság elnöke 

 

Kidolgozta:   Mgr. Vajas Štefan,  a tanügyi hivatal vezetője 

 

Megtárgyalta: Az oktatásügyi bizottság 2017. május 24-én:  jóváhagyásra  javasolja, 

 A Tejfalusi Választmány 2017.június 26-án   

 

Indoklás:  Az indítvány az SZNT Tt. 2003/596 számú az iskolák önkormányzatáról 

szóló törvénye 8§ 1 bekezdése és annak későbbi módosításai alapján 

került kidolgozásra és a törvényi rendelkezés alapján megtárgyalásra 

előterjesztve. Somorja Város Képviselő-testülete már a 2014. október 30-

i ülésén tudomásul vette, hogy a Somorja Város iskolafenntartói 

hatáskörébe tartozó Matej Bel Alapiskolában a beíratott tanulók 

számának növekedése már veszélyezteti az iskola normális működését. 

A  Kolostor u. 4 szám alatt székelő Matej Bel Alapiskolának jelenleg 

1125 tanulója van,  ebből több mint 400 tanuló más települések lakosa. 

Az érintett iskolában szükség van a beíratott tanulók számának 

csökkentésére, ezért az alapiskolák iskolai körzetét megszabó általánosan 

kötelező érvényű rendeletben a Város kénytelen további változásokat 

eszközölni.   

 

Határozati javaslat:   

 Somorja Város Képviselő-testülete 2017. június 29-i ülésén  az indítvány 

megtárgyalása után:    

 A/ Jóváhagyja az 5/2017 számú általásnosan kötelező érvényű 

rendeletet,  

amely megszabja a Somorja Város területén működő, Somorja Város 

iskolafenntartói hatáskörébe tartozó, a tanköteles tanulóknak kötelező 

felvételt biztosító alapiskolák iskolai körzeteit az előterjesztett 

javaslatban foglaltak szerint 
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Az általánosan kötelező érvényű rendelet javaslata:   

 nyilvánosságra hozva a Város hirdetőtábláján, 2017.06.06-án 

 nyilvánosságra hozva a Város honlapján 2017.06.06-án 

                         

Az általánosan kötelező érvényű rendeletre vonatkozó kiegészítő javaslatok, 

megjegyzések  benyújtásának határideje: 2017.06.16.  

A beérkezett hozzászólások száma: 0 

 

Javaslat 

 

Somorja Város 5/2017 számú általánosan kötelező rendelete, amely megszabja a Somorja 

Város iskolafenntartói hatáskörébe tartozó, a tanköteles tanulóknak kötelező felvételt biztosító 

alapiskolák iskolai körzeteit 

 

Somorja Város Képviselő-testülete az SZNT Tt. 369/1990 számú a községi 

önkormányzatokról szóló törvénye 11 § 4 bekezdése g pontja, illetve a SZNT Tt. 2003/596 

számú az iskolák önkormányzatáról szóló törvénye 8§ 1 bekezdése, és annak későbbi 

módosításai alapján az alábbi, Somorja Város közigazgatási területén érvényes  általánosan 

kötelező érvényű rendeletet adja ki:   

 

1. cikkely 

Bevezető rendelkezések 

 

 Ez az általánosan kötelező érvényű városi rendelet megszabja a Somorja Város 

iskolafenntartói hatáskörébe tartozó, a tanköteles tanulóknak kötelező felvételt biztosító 

alapiskolák iskolai körzeteit, valamint azon települések közös iskolai körzeteit, amelyekben 

nincs kötelező felvételt biztosító iskola vagy olyan iskola, amely a tankötelezettség idejére 

biztosítja az anyanyelven történő oktatást. 

 

     2. cikkely 

A tankötelezettség  

 

1) A tanuló általános tankötelezettségét az állandó lakhelye szerinti iskolai körzetben 

található  alapiskolában teljesíti, amennyiben törvényes képviselője nem dönt úgy, hogy a 

tankötelezettségnek az állandó lakhelyén kívüli körzetben tesz eleget. 
 

2) A tanuló általános tankötelezettségét teljesítheti az állandó lakhelye szerinti iskolai 

körzeten kívüli alapiskolában is, azon iskola igazgatójának beleegyezésével, ahová 

jelentkezik. 
 

3) A beiratkozáskor az igazgató köteles előnyben részesíteni azokat a tanulókat, akik állandó 

lakhelye az iskolai körzetben van.  

4) Ha a Somorja Város területén található alapiskolába olyan tanuló jelentkezik, akinek 

állandó lakhelye a városon kívül van, akkor annak az iskolának az igazgatója, amelybe 

a tanuló jelentkezett, figyelembe véve az iskola kapacitását, valamint előnyben részesítve 

és szem előtt tartva a somorjai állandó lakhellyel rendelkező tanulók törvényes 

képviselőinek érdekeit, írásos határozatot adhat ki a tanuló felvételéről az alapiskolába. 



Materiá l  na  rokovanie  

3 

 

5) Az iskola igazgatója a tanuló felvételéről a Somorja Városban található alapiskolába 

írásban értesíti annak az alapiskolának az igazgatóját, amelyben a tanuló állandó lakhelye 

van, illetve erről értesítést küld az iskola fenntartójának. 

 

 

 

 

 

 

3. cikkely 

A Somorja Város területén működő alapiskolák iskolai körzetei 
 

1) Somorja Város a városban található alapiskoláknak, melyeknek fenntartója: 

a) 3 iskolai körzetet, 

b) 1 közös (településközi) iskolai körzetet jelöl ki. 

   

2)  A Matej Bel Alapiskola iskolai körzetét a város közigazgatási területe alkotja, utcák 

szerint, valamint ide tartoznak Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és Bucsuháza városrészek. 

       
3) A Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin 

Mátyás Alapiskola iskolai körzetét a város közigazgatási területe alkotja, utcák szerint, nem 

tartozik ide a Tejfalusi utca valamint Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és Bucsuháza városrészek.  

 

4) A Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Šamorín -Mliečno 

iskolai körzetét a Tejfalusi utca és Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és Bucsuháza városrészek 

alkotják.  

  

5) A Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin 

Mátyás Alapiskola közös (településközi) iskolai körzetét a következő települések alkotják: 

Bacsfa, Vörösmajor, Úszor, Nagypaka, Macháza és Gútor az 1-9. évfolyam számára, illetve 

Béke és Sárosfa az 5-9. évfolyam számára.   

 

4. cikkely 

Hatályon kívül helyező rendelkezések 

 

 Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet a hatályba lépésével hatályon kívül helyezi 

a 11/2015 számú általánosan kötelező érvényű rendeletet Somorja Város iskolafenntartói 

hatáskörébe tartozó alapiskolák iskolai körzeteiről. 

 

5. cikkely 

Záró rendelkezések 

 

1) Ezt az általánosan kötelező érvényű 5/2017 számú rendeletet Somorja Város Képviselő-

testülete alkotta  2017. június 29-én. 

2) Ennek az általánosan kötelező érvényű rendeletnek  későbbi kiegészítéseit, illetve a benne 

eszközölt változásokat Somorja Város Képviselő-testülete hagyja jóvá.  

3) Ez az általánosan kötelező érvényű rendelet 2017. ...........  lép hatályba. 

 

 

 

 

                                                                                                    Bárdos Gabriel 
                                                                                                a város polgármestere 

 


