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Materiál na rokovanie 

10. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

 

 

 

V Šamoríne, dňa 07.11.2019 

  

N á v r h 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta  Šamorín č. 6/2019, ktorým sa mení  

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  

 

 

 

 

Predkladá:     Csaba Orosz, primátor mesta 

 

Spravodajca:   PaedDr. Gábor Veres, predseda komisie školstva a výchovy 

 

Vypracoval:   Mgr. Štefan Vajas,  vedúci školského úradu 

 

Prerokovala: Komisia školstva a výchovy dňa 16.10.2019 s  odporúčaním na 

schválenie. 

 

 

 

Dôvodová správa:  

Obec Blatná na Ostrove dňa 16.09.2019 písomne  oznámila Mestu Šamorín vystúpenie obce zo 

spoločného školského obvodu Základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom 

maďarským – Alapiskola, Rybárska 1093, Šamorín – Somorja.  Túto zmenu je potrebné upraviť 

aj  všeobecne záväzným nariadením, ktorým  táto obec už nebude súčasťou spoločného 

školského obvodu  Základnej školy Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským 

Corvin Mátyás Alapiskola. Na základe už uvedeného Vám predkladáme návrh VZN č. 6/2019 

ktorým sa mení 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 podľa predloženého návrhu 

Návrh uznesenia:   

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 07. novembra 2019  po 

prerokovaní návrhu 

A/ Schvaľuje  

Všeobecne  záväzné   nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení 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 

podľa predloženého návrhu , resp. s týmito zmenami a doplnkami. 
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N á v r h 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 6//2019, (ďalej len „VZN“), 

ktorým sa mení VZN 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 

 

Návrh VZN: -     vyvesený na úradnej tabuli mesta  dňa :    18.10.2019 

- zverejnený na internetovej adrese mesta  dňa :  18.10.2019                         

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:   do (včítane)  29.10.2019 

 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na základe  ustanovenia § 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 toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šamorín č. 6/2019, (ďalej len „VZN“), 

ktorým sa mení VZN 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 

Čl. I 

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

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín sa mení takto: 

V Čl.  3 v bode 5 sa vypúšťa obec Blatná na Ostrove pre ročníky 5. – 9. 

Ostatné ustanovenia VZN Mesta Šamorín č. 5/2017  zostávajú v platnosti. 

Čl. II 

Toto VZN Mesta Šamorín schválilo Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne dňa ............... pod 

č...................... 

Toto VZN nadobúda účinnosť...................... 

 

                                                                                                         Csaba Orosz 

                                                                                                        primátor mesta                                                                                                            
 


