
 
 

 
 

 
Materiál pre zasadnutie  
Mestskej rady v Senci 
konanej dňa 19.11.2018 

číslo materiálu: 

 
 
 
Názov materiálu 
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú 
školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, 
s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu 
 
 
 

I.  MsR prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2018, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú 
školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, 
s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto 
návrhu. 

 

II. MsR súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2018, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú 
školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, 
s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto 
návrhu 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami. 

 

III. MsR odporúča MsZ prijať návrh Všeobecne záväzného nariadenia uvedený v bode II. 

 
 
 
 funkcia meno podpis 
Predkladá: 
 

Prednostka Ing. Jarmila Répássyová  

Vypracoval: Vedúci útvaru 
školstva a športu  

Mgr. Anton Kubliniak  

 
 



 
 

 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 6.12.2018 

číslo materiálu: 

 
 
 
Názov materiálu 
Návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú 
školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, 
s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu 
  
 
 

I.  MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2018, ktorým 
sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú 
školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, 
s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto 
návrhu. 

 

II. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské 
obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má 
Mesto Senec uzatvorenú dohodu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto návrhu 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 funkcia meno podpis 
Predkladá: 
 

Prednostka Ing. Jarmila Répássyová  

Vypracoval: Vedúci útvaru 
školstva a športu 

Mgr. Anton Kubliniak  

 
 
 



 
 

Dôvodová správa 

Podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a žiakov 
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa určujú podľa 
§4aa zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 50/2017, ktorou sa určuje postup  
pri prideľovaní príspevku na dopravu. 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody  
pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto 
Senec uzatvorenú dohodu, sa predkladá z dôvodu potreby úpravy úhrady cestovných 
nákladov na dopravu žiakov. 
 
Uvedené všeobecne záväzné nariadenie stanovuje výnimku pre žiakov, ktorých rodičia 
v zmysle § 20 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú možnosť si vybrať školu pre svoje dieťa. 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je, aby každé dieťa, ktoré patrí do spoločného 
školského obvodu malo nárok na úhradu cestovných nákladov na dopravu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                        MESTO SENEC 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

 

 
Názov normy: 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody 
pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má 
Mesto Senec uzatvorenú dohodu 
 
Druh normy: Všeobecne záväzné nariadenie 
 
 
Účel normy: 
 
Uvedené všeobecne záväzné nariadenie stanovuje výnimku pre žiakov, ktorých rodičia 
v zmysle § 20 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú možnosť si vybrať školu pre svoje dieťa 
 
 
 
Oblasť platnosti: 
 
Všeobecne záväzné nariadenie je platné pre základné školy so sídlom na území Mesta Senec 
a obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu 
 
 
Počet strán:  3      Vydanie: 
 
Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta 
Senec: 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2018 mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy 
Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú 
dohodu 
 
 
 
Gestorský útvar: 
Útvar školstva a športu 
 

Schválil: 
MsZ 
 
primátor mesta 
 

Dátum schválenia: 
 
Dátum účinnosti: 
 



 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, 

ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské 
obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Senci, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 
Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, podľa 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, sa uznieslo  
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Senec č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody  
pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto 
Senec uzatvorenú dohodu (ďalej len „VZN“) takto: 
 
 
1. Článok 3 VZN znie:  
 

„1. V zmysle § 8 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorilo mesto Senec 
dohodu o spoločnom školskom obvode so susednými obcami. 

 
2. Do spoločného školského obvodu Základnej školy J. G. Tajovského, Tajovského 1,  

903 01 Senec patria 
a) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Hrubý Šúr, 
b) žiaci I. a II. stupňa základnej školy z obce Hurbanova Ves, 
c) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Tureň. 
 

3. Do spoločného školského obvodu Základnej školy, Mlynská 50, 903 01 Senec patria 
a) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Čataj, 
b) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Reca, 
c) žiaci I. a II. stupňa základnej školy z obce Boldog. 
 

4. Do spoločného školského obvodu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským  
A. Molnára Szencziho, Nám. A. Molnára 2, 903 01 Senec patria 
a) žiaci I. a II. stupňa základnej školy z obce Boldog, 
b) žiaci I. a II. stupňa z obce Kostolná pri Dunaji,  
c) žiaci II. stupňa z obce Hrubý Šúr,  
d) žiaci I. a II. stupňa z obce Veľký Biel,  
e) žiaci II. stupňa z obce Reca,  
f) žiaci II. stupňa z obce Tureň. 
 

5. Výnimkou budú žiaci, ktorých rodičia v zmysle § 20 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú 
možnosť si vybrať školu pre svoje dieťa. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku 
v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Tieto 
deti patria do spoločného školského obvodu mesta Senec, ktorý zahŕňa všetky základné 
školy 
a) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Hrubý Šúr, 
b) žiaci I. a II. stupňa základnej školy z obce Hurbanova Ves, 



 
 

c) žiaci  II. stupňa základnej školy z obce Tureň, 
d) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Čataj, 
e) žiaci II. stupňa základnej školy z obce Reca, 
f) žiaci I. a II. stupňa základnej školy z obce Boldog.“ 

 
2. Ostatné ustanovenia tohto VZN ostávajú nezmenené. 
 
3. Uvedené VZN zverejní Mesto Senec jeho vyvesením na úradnej tabuli, aj na webovej 

stránke Mesta Senec, dňa xx.11.2018 na verejné pripomienkovanie. 
 

 
 

..................................... 
 
       primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRIPOMIENKOVANIE  

NÁVRHU 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta  Senec VZN č. 4/2018, ktorým sa určujú školské 
obvody pre základné školy mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce s ktorými 

má mesto Senec uzatvorenú dohodu.  
 

 
 

V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov pred schválením návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 
„návrh VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní 
pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. 

 

Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu 
fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, 
elektronicky (na adresu skolysenec@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom 
úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, 
a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí 
byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, 
a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
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