
 

                                        MESTO SENEC 
Mestský úrad v Senci, 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 

Ing. Dušan Badinský 

primátor mesta 

 

Dátum schválenia: 

6.12.2018 

Dátum účinnosti: 

22.12.2018 



 
 

2 
 

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, 
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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. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta a na webovom sídle Mesta  

od 19.11.2018 do 5.12.2018. 

4. VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Senci dňa 6.12.2018 a nadobúda 

účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, t. j. 22.12.2018. 

 

 

 

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

  Ing. Dušan Badinský 

       primátor mesta 
 


