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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo
č. 6 /2019
o určení školských obvodov základných škôl.

Mesto Kolárovo podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa § 8 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v nadväznosti na § 4aa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom toho všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kolárovo (ďalej len „VZN“) je určiť
školský obvod pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Kolárovo, a spoločný
školský obvod pre obce, s ktorým má Mesto Kolárovo uzatvorenú dohodu v súlade s § 8 ods.
2 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2
Školský obvod základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo
1. Školským obvodom Mesta Kolárovo je územie Mesta Kolárovo so všetkými ulicami
a so všetkými mestskými časťami. Pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Kolárovo sa určuje jeden školský obvod.
2. Mesto Kolárovo je zriaďovateľom základných škôl, a to:
a) Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi
Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo
b) Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
c) Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo

Čl. 3
Spoločný školský obvod
1. V zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

-2-

predpisov uzatvorilo Mesto Kolárovo dohodu o spoločnom školskom obvode so susednými
obcami.
2. Mesto Kolárovo tvorí spoločný školský obvod základných škôl s obcami Dedina Mládeže,
Komoča, Bodzianske Lúky, Kameničná, Sokolce a Čalovec na zabezpečenie plnenia
povinnej školskej dochádzky nasledovne:
a)
b)
c)
d)

obec Dedina Mládeže: celá obec
obec Komoča, číslo domu: 62, 69, 93, 116, 121, 196, 240, 366
obec Bodzianske Lúky, číslo domu: 23, 43, 48, 49, 83, 91, 105
obec Kameničná číslo domu: 380, 413, 609,619, 633

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2018 zo dňa 29. 10. 2018 o určení
školských obvodov základných škôl zriadených mestom Kolárovo.
2. Toto VZN prijalo Mestské zastupiteľstvo Mesta Kolárovo dňa 21. októbra 2019 na svojom
zasadnutí.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 08. 11. 2019

Árpád Horváth
primátor mesta Kolárovo
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