
Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín  

Városi hivatal, Fő utca 37,  931 01 Somorja  
 

 

Materiál na rokovanie 

29. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Šamorín 

 

 

V Šamoríne, dňa 10.02.2022 

  

Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022,  

ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky 

žiakov v základných školách a plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v spádových 

materských 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 19. januára 2022 a odporúča na 

schválenie. 

 

Dôvodová správa:  Návrh  už citovaného  všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)  

je vypracovaný  na základe ust. §6 ods.1 a  § 11 ods. (4) písm. g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov a v súlade s ust. § 8 ods. (1)  a § 8a zákona č. 596/2003 Z.z.  o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov,  ktorý určuje 

školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky 

žiakov v základných školách a spádové materské školy na plnenie 

povinného predprimárneho vzdelávania.  

 

Návrh uznesenia:  Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 10. februára 

2022  po prerokovaní návrhu VZN 

 

 A/ Schvaľuje 

VZN Mesta Šamorín č. 3/2022, ktorým sa určuje školský obvod 

základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov 

v základných školách a spádové materské školy na plnenie povinného 

predprimárneho vzdelávania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 

v predloženom znení, resp. s týmito zmenami a doplnkami 
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N á v r h 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2022 

ktorým sa určuje školský obvod základných škôl na plnenie povinnej školskej dochádzky 

žiakov v základných školách a plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v spádových 

materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín 

 
 

  Návrh VZN:   -     vyvesený na úradnej tabuli dňa: 21.01.2022 

- zverejnený na webovej stránke mesta dňa: 21.01.2022 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do 02.02.2022 vrátane 

  

        Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín na základe ust. § 6 ods. 1 a 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 a § 8a 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, spoločný školský obvod obcí, ktoré nemajú 

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

povinnej školskej dochádzky žiakov a spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Šamorín pre deti s trvalým pobytom v meste Šamorín, v ktorej plnia povinné 

predprimárne vzdelávanie. 

 

     Čl. 2 

Plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 

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. 

 

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 Šamorín podľa ulíc 
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     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 pre ročníky 5. – 9.. 

 

     Čl. 4 

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v spádovej materskej škole 
 

1)  Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku 

školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, 

je predprimárne vzdelávanie povinné. 
 

2) Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. 
 

3) Pri zápise do materskej školy je riaditeľ povinný uprednostniť deti, ktoré majú trvalé 

bydlisko v meste Šamorín.  

 

 

Čl. 5 

Spádové materské školy na území mesta Šamorín 

 

1) Mesto Šamorín ako zriaďovateľ materských škôl určuje pre každú spádovú materskú školu  

časť svojho územia nasledovne:  
 

a) Pre spádovú Materskú školu s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Školská 977, 

Šamorín - Somorja sa určuje územie mesta Šamorín podľa ulíc a mestské časti Mliečno, 

Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.  
 

3) Pre spádovú Materskú školu, Školská 977, Šamorín tvorí územie mesta Šamorín podľa ulíc  

 a mestské časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.  
 

4) Pre spádovú Materskú školu – Óvoda, Ul. Márie 682, Šamorín - Somorja sa určuje územie  

 mesta Šamorín podľa ulíc a mestské časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.  
 

5) Pre spádovú Materskú školu – Óvoda, Veterná 496, Šamorín - Somorja sa určuje územie mesta 

 Šamorín podľa ulíc a mestské časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.  
 

6) Pre spádovú Materskú školu – Óvoda, Poľovnícka 1129, Šamorín - Somorja sa určuje územie 

 mesta Šamorín podľa ulíc a mestské časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.  
 

7) Pre spádovú Materskú školu – Óvoda, Dunajská 1061, Šamorín - Somorja sa určuje územie  

 mesta Šamorín podľa ulíc a mestské časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.  
 

8) Pre spádovú Materskú školu s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Prvá ulica 108, 

 Šamorín – Mliečno, Somorja - Tejfalu sa určuje územie mesta Šamorín podľa ulíc a mestské  

 časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.  
 

9) Pre spádovú Materskú školu, Gazdovský rad 41, Šamorín sa určuje územie mesta Šamorín 

 podľa ulíc a mestské časti Mliečno, Čilistov, Kráľovianky a Bučuháza.  
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Čl. 6 

Prechodné ustanovenie 
 

1) Právne úkony vykonané do doby účinnosti tohto VZN vo vzťahu k prijímaniu žiakov na 

základné vzdelávanie a z nich vyplývajúce práva a povinnosti zostávajú platné.  

 

Čl. 7 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN  sa zrušuje  VZN č.5/2017 a VZN č. 6/2019 o školských 

obvodoch základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín.  

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Na tomto  VZN  sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Šamorín  dňa 10.02.2022, pod č.. 

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

3) Toto VZN nadobúda účinnosť ...... 

 

 

 

                                                                                                      Csaba Orosz 
                                                                                                     primátor mesta 

 
                                                                                                 



Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín 

Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja 
 

 

Vitaanyag 

Somorja Város Képviselő-testülete 

29. ülésére  

 

 

Somorja, 2022. 02. 10. 

  

Rendelettervezet  

3/2022. sz. önkormányzati rendelet  

az iskolai körzetek meghatározásáról az alapiskolás tanulók kötelező iskolalátogatásának 

teljesése céljával a helyi alapiskolákban, valamint az óvodás gyermekek kötelező 

óvodalátogatásának teljesítése céljával a Somorja Város fenntartásába tartozó vonzáskörzeti 

óvodákban 

 

 

 

Beterjesztő:     Orosz Csaba polgármester 

 

Előadó:   PaedDr. Veres Gábor, az oktatásügyi szakbizottság elnöke 

 

Készítette:   Mgr. Vajas István, az oktatási hivatal vezetője 

 

Megtárgyalta: az Oktatásügyi Szakbizottság 2022. január 19-én és javasolja annak 

elfogadását. 

 

Indokolás:  A hivatkozott önkormányzati rendelettervezet (a továbbiakban: „ÖR”) 

kidolgozására a községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-

törvény 6. § (1) bek. és 11. § (4) bek. g) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján az állami tanügyigazgatásról és az iskolai önkormányzatiságról, 

valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 

596/2003. sz. törvény 8. § (1) bek. és 8a §-a értelmében került sor. A 

rendelet meghatározza az iskolai körzeteket az alapiskolás tanulók 

kötelező iskolalátogatásának teljesése céljával a helyi alapiskolákban, 

valamint az óvodás gyermekek kötelező óvodalátogatásának teljesítése 

céljával a vonzáskörzeti óvodákban.  

 

Határozati javaslat:  Somorja Város Képviselő-testülete 2022. február 10-i ülésén az 

önkormányzati rendelettervezet megtárgyalását követően 

 

 A/ Jóváhagyta 

Somorja Város 3/2022. sz. önkormányzati rendeletét az iskolai körzetek 

meghatározásáról az alapiskolás tanulók kötelező iskolalátogatásának 

teljesése céljával a helyi alapiskolákban, valamint az óvodás gyermekek 

kötelező óvodalátogatásának teljesítése céljával a Somorja Város 

fenntartásába tartozó vonzáskörzeti óvodákban 
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T e r v e z e t  

3/2022. sz. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

az iskolai körzetek meghatározásáról az alapiskolás tanulók kötelező iskolalátogatásának 

teljesése céljával a helyi alapiskolákban, valamint az óvodás gyermekek kötelező 

óvodalátogatásának teljesítése céljával a Somorja Város fenntartásába tartozó vonzáskörzeti 

óvodákban 

 
 

  Az önkormányzati rendelettervezet: - kifüggesztve hirdetőtáblán: 2022.01.21. 

- közzétéve a város internetes oldalán: 2022.01.21. 

Az önkormányzati rendelettervezet véleményezési határideje: 2022.02.02-ig (bezárólag) 

  

        A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. SZNT-törvény 6. § (1) bek. és 11. § (4) 

bek. g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az állami tanügyigazgatásról és az iskolai 

önkormányzatiságról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 

596/2003. sz. törvény 8. § (1) bek. és 8a §-a értelmében Somorja Város Képviselő-testülete a 

város területére vonatkozóan az alábbi önkormányzati rendeletet adja ki: 

 

1. cikk 

Bevezető rendelkezések 
 

 A város e rendelete a tanulók iskolalátogatási kötelezettsége teljesítése céljával 

meghatározza a Somorja Város fenntartásában álló alapiskolák iskolai körzetét és azon 

községek iskolai körzetét, amelyekben nincs alapiskola vagy nincs az adott tanítási nyelven 

tanító alapiskola, továbbá a Somorján állandó lakóhellyel rendelkező gyermekek 

óvodalátogatási kötelezettségének teljesítése céljával meghatározza a Somorja Város 

fenntartásában álló vonzáskörzeti óvodákat. 

 

     2. cikk 

Az iskolalátogatási kötelezettség teljesítése az alapiskolában 
 

1) A tanuló az állandó lakóhelye szerinti iskolai körzetben teljesíti iskolalátogatási 

kötelezettségét, hacsak a tanuló törvényes képviselője nem dönt úgy, hogy a tanuló 

iskolalátogatási kötelezettségét az állandó lakóhelye szerinti iskolai körzeten kívül teljesítse. 
 

2) A tanuló az állandó lakóhelye szerinti iskolai körzetben teljesíti iskolalátogatási 

kötelezettségét, hacsak a tanuló törvényes képviselője nem dönt úgy, hogy a tanuló 

iskolalátogatási kötelezettségét az állandó lakóhelye szerinti iskolai körzeten kívül teljesítse. 
 

3) Az alapiskolai beíratás során az igazgató azokat a tanulókat köteles előnyben részesíteni, 

akiknek állandó lakóhelye az adott iskolai körzetben van.  
 

4) Ha a Somorja város területén lévő alapiskolába a városon kívüli állandó lakóhellyel 

rendelkező tanuló jelentkezik, az iskola igazgatója az intézmény kapacitását figyelembe 

vétele és a város területén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók törvényes képviselői által 

bejelentett igények elsődleges teljesítése mellett határozatban dönthet a tanuló alapiskolai 

felvételéről. 
 

5) Az igazgató értesíti a tanuló állandó lakóhelye szerinti iskolai körzetbe tartozó iskola 

igazgatóját és az iskola fenntartóját a tanuló felvételéről a Somorja város területén lévő 

alapiskolába. 
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3. cikk 

A Somorja város területén található alapiskolák iskolai körzetei 
 

1) Somorja Város az általa fenntartott alapiskolákra vonatkozóan: 

  

      a) 3 iskolai körzetet és  

      b) 1 közös iskolai körzetet alakít ki. 
   

2) A Bél Mátyás Alapiskola iskolai körzetét Somorja Város területe alkotja utcák szerint, 

valamint Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és Bucsuháza városrészek alkotják.  
 

  3) A Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola  

      iskolai körzetét Somorja város területe alkotja utcák szerint a Tejfalusi utcát és 

Tejfalu, Csölősztő, Királyfia és Bucsuháza városrészeket kivéve. 

 

4) A Tejfalusi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola iskolai körzetét a Tejfalusi utca és Tejfalu, 

Csölösztő, Királyfia és Bucsuháza városrészek alkotják. 
 

5) A Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola  

közös iskolai körzetét az alábbi községek alkotják:  

    Bacsfa, Vörösmajor, Úszor, Nagypaka, Macháza és Gútor 

 az 1. - 9. évfolyamok esetében és Béke az 5. - 9. évfolyamok esetében. 

 

     4. cikk 

Kötelező óvodalátogatás a vonzáskörzeti óvodában 
 

1)  Kötelező az óvodalátogatás minden olyan gyermek számára, aki a tankötelezettsége 

megkezdésének évét megelőző év augusztus 31-ig betölti az ötödik életévét. 
 

2) A kötelező óvodai nevelés egy iskolaévre terjed ki. 
 

3) Az alapiskolai beíratás során az igazgató azokat a gyermekeket köteles előnyben részesíteni, 

akik somorjai állandó lakóhellyel rendelkeznek.  

 

 

5. cikk 

Vonzáskörzeti óvodák Somorja város területén 

 

1)  Somorja Város mint óvodafenntartó a területén lévő minden vontázskörezeti óvodához 

hozzárendeli a város egyes területeit, mégpedig az alábbiak szerint:  
 

a) Az Iskola Utcai Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda (Školská 977, Šamorín-Somorja) körzetét  

Somorja Város területe alkotja utcák szerint, valamint Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és 

Bucsuháza városrészek alkotják.  
 

3) Az Iskola Utcai Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda (Školská 977, Šamorín) körzetét Somorja Város 

területe alkotja utcák szerint, valamint Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és Bucsuháza 

városrészek alkotják.  
 

4) A Mária Utcai Óvoda (Ul. Márie 682, Šamorín - Somorja) vonzáskörzetét  

Somorja Város területe alkotja utcák szerint, valamint Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és 

Bucsuháza városrészek alkotják.  
 

5) A Szél Utcai Óvoda (Veterná ul 496, Šamorín - Somorja) vonzáskörzetét 

Somorja Város területe alkotja utcák szerint, valamint Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és 

Bucsuháza városrészek alkotják.  
 

6) A Vadász Utcai Óvoda (Poľovnícka ul. 1129, Šamorín - Somorja) vonzáskörzetét 

Somorja Város területe alkotja utcák szerint, valamint Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és 

Bucsuháza városrészek alkotják.  

 

 
 



Vitaanyag 

4 

 

7) A Duna Utcai Óvoda (Poľovnícka ul. 1061, Šamorín - Somorja) vonzáskörzetét  

Somorja Város területe alkotja utcák szerint, valamint Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és 

Bucsuháza városrészek alkotják.  
 

8) A Tejfalui Magyar Nevelési Nyelvű Óvoda (Prvá ul 108, Šamorín - Mliečno - Somorja - Tejfalu) 

 vonzáskörzetét Somorja Város területe alkotja utcák szerint, valamint 

 Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és Bucsuháza városrészek alkotják.  
 

9) Az Gazdasori Szlovák Nevelési Nyelvű Óvoda (Gazdovský rad 41, Šamorín) vonzáskörzetét 

Somorja Város területe alkotja utcák szerint, valamint Tejfalu, Csölösztő, Királyfia és 

Bucsuháza városrészek alkotják.  

6. cikk 

Átmeneti rendelkezés 
 

1) Az e rendelet hatályba lépéséig megtett, a tanulók alapiskolai felvételével kapcsolatos 

jognyilatkozatok és az azokból eredő jogok és kötelezettségek érvényben maradnak.  

 

7. cikk 

Hatályon kívül helyező rendelkezés 
 

E rendelet hatályba lépésével a Somorja Város fenntartásában álló alapiskolák iskolai 

körzeteiről szóló 6/2019. sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 

8. cikk  

Záró rendelkezések 
 

1)  E rendeletet Somorja Város Képviselő-testülete 2022. február 10-én ..... szám alatt fogadta 

el. 

2)  Az önkormányzati rendelet esetleges későbbi módosításait Somorja Város Képviselő-

testülete fogadja el. 

3)  Az önkormányzati rendelet hatályba lépésének napja 2022. 02. ... 

 

 

 

                                                                                                       Orosz Csaba 
polgármester 

 
                                                                                                 


