Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 31 /2008
o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov
základných škôl v Meste Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 8 zákona NR SR číslo
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR číslo 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Komárno (ďalej len
„mesto“) upravuje
a) miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
b) plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým alebo prechodným pobytom v meste,
c) plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov s trvalým alebo prechodným pobytom v obciach
v okrese Komárno na základe dohody obcí v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z.
(ďalej len „obec“) (príloha č. 2 VZN).
a určuje školské obvody základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto.
§2
Povinná školská dochádzka a jej plnenie
(1) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.1
(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

v základnej škole.2
(3) Žiak podľa § 1 písm. b) VZN plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom

obvode, v ktorom má trvalý, prípadne prechodný pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje
dieťa nevyberie inú základnú školu.3
(4) Žiak podľa § 1 písm. c) VZN plní školskú dochádzku v základnej škole v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta na základe rozhodnutia zákonného zástupcu.
§3
Určenie školských obvodov
(1) Školský obvod základnej školy tvorí príslušná časť mesta určená podľa ulíc, priradených
školskému obvodu s ohľadom na demografický stav obyvateľstva mesta, veľkosť školskej
populácie a kapacitné možnosti jednotlivých základných škôl.
(2) Školský obvod jednotlivých základných škôl, zriadených mestom, tvorí časť mesta.
Súčasťou tohto VZN je zoznam školských obvodov základných škôl určených na území
mesta (príloha č. 1 VZN).
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§ 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z.
§ 20 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.

(3) V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a jej následného
zrušenia mesto určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej
školy plniť povinnú školskú dochádzku.4
§4
Zápis a prijatie dieťaťa do školy
(1) Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len
„zápis“) sa koná v priestoroch základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, určených
riaditeľom školy, každoročne v termíne prvý štvrtok a piatok po 15. januári bežného
kalendárneho roka.
(2) Riaditeľ základnej školy určí miesto a čas zápisu podľa § 4 ods. 1 VZN zvyčajným
spôsobom najneskôr 15 dní pred konaním zápisu.
(3) Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží5 :
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne
občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, uvedené údaje podloží rodným listom dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov
dieťaťa, uvedené údaje podloží občianskym preukazom zákonného zástupcu.
(4) O prijatí dieťaťa do školy rozhoduje riaditeľ základnej školy v rámci výkonu štátnej správy v
prvom stupni6 .
§5
Priestupky
(1) Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie

alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa
neprihlási na povinnú školskú dochádzku7.
(2) Za priestupok uvedený v § 5 ods. 1 VZN možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa

pokutu podľa osobitných predpisov8.
§6
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 18. decembra 2008.
(2) Nadobúdaním účinnosti tohto VZN sa zruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno

číslo 12/2004 o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN
číslo 1/2005, 9/2005, 4/2006 a 6/2007.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 2. januára 2009.

MUDr. Tibor Bastrnák
primátor mesta
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§ 8 ods. 6 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
§ 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.
§ 2 ods. 1 a § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z.
§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.
§ 37 ods. 2 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

Vyvesené:
Zvesené:

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2008
Zoznam školských obvodov základných škôl
Pre základné školy (ďalej len ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno sa pre
jednotlivé ZŠ určujú školské obvody nasledovne:
1. Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským, Ulica mieru 2, Komárno
Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Béke utca 2, Komárom
Školský obvod č. 1:
Bažantia ul., Bottova ul., Bratislavská cesta, Čajakova ul., Dolná ul., Družstevná ul., Dvorská ul.,
Handlovská ul., Hviezdoslavova ul., Javorová ul., Krymská ul., Ľaliová ul., Listová ul.,
Murgašova ul., Muškátová, Nezábudková ul., Nitrianska ul., Nová osada, Orechový rad,
Pokojná ul., Priemyselná ul., Prievidzská ul., Prowázekova ul., Robotnícka ul., Rožná ul.,
Ružová ul., Slnečné nám., Sústružnícka ul., Tajovského ul., Topoľčianska ul., Ul. B. Němcovej,
Ul. Budovateľská, Ul. E. B. Lukáča, Ul. G. Czuczora, Ul. Gy. Alapyho, Ul. I. Kultsára, Ul. J.
Baranyaiho, Ul. J. Tubu, Ul. M. Staudta, Ul. Mateja Bela, Ul. mieru, Ul. mládeže, Ul. odborárov,
Ul. priateľstva, Ul. pri Panoráme, Ul. roľníckej školy, Ul. S. Takátsa, Ul. slobody, Ul. Tolstého,
Zváračská ul., Zvolenská ul., ďalej mestské časti Nová Stráž, Čerhát a Hadovce.
2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ulica 39, 945 01 Komárno
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Eötvös utca 39, Komárom
Školský obvod č. 2:
Beöthyho ul., Bubnová ul., Cintorínsky rad, Csokonaiho ul., Česká ul., Damjanichova ul.,
Dunajské nábrežie, Dunajská ul., Elektrárenská cesta, Eötvösova ul., Gazdovská ul., Gombaiho
ul., Gútsky rad, Hradná ul., Hrnčiarska ul., Hviezdna ul., Jazerná ul. (južná časť od Rákócziho
ul.), Jókaiho ul., Kalvárie, Kapitánova ul., Klinčeková ul., Klobučnícka ul., Krivá ul., Kúpeľná ul.,
Lehárova ul., Letná ul., Majstrovská ul., Malodunajská cesta, Malodunajské nábr., Mederčská
ul., Meštianska ul., Nádvorie Európy, Nám. gen. Klapku, Nám. Kossutha, Nám. M. R. Štefánika,
Nám. sv. Rozálie, Palatínova ul., Parná ul., Pávia ul., Pevnostný rad, Platanová alej,
Plynárenská ul., Považská ul., Prvá priečna ul., Rákócziho ul. (južná časť ulice), Rozmarínová
ul., Rybárska ul., Senný trh, Skalná ul., Svätojánska ul., Svätoondrejská ul., Špitálska ul.,
Tabaková ul., Ul. biskupa Királya, Ul. františkánov, Ul. I. Madácha, Ul. J. Husa, Ul. K. Thalyho,
Ul. M. Csáka, Ul. pohraničná, Ul. R. Seressa, Ul. stavbárov, Ul. zlatého muža, Valchovnícka ul.,
Veľkodunajská cesta, Veľkodunajské nábr., Vnútorná okružná (južne od Rákócziho ul.), Vozová
ul., Záhradnícka ul., Zámoryho ul., Župná ul.
3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ulica práce 24, Komárno
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Munka utca 24, Komárom
Školský obvod č. 3:
Apalská ul., Baštová ul., Bernolákova ul., Bočná ul., Gútsky rad, Hlboká ul., Hríbová ul.,
Hrušková ul., Jazerná ul. (severná časť od Rákócziho ul.), Komárňanská ul., Komenského ul.,
Konvalinková ul., Košická ul., Kováčska ul., Krátka ul., Kvetná ul., Lesná ul., Lipová ul., Lodná
ul., Lúčová ul., Malá jarková ul., Mesačná ul., Nová ul., Okružná cesta, Petőfiho ul.,
Poľovnícka ul., Potočná ul., Požiarnická ul., Rákócziho ul. (severná časť ulice), Selyeho ul.,
Slnečná ul., Staničná ul., Stredná ul., Šípková ul., Tesárska ul., Tichá ul., Topoľová ul.,
Trstinová ul., Ul. 29. augusta, Ul. gen. Klapku, Ul. Gy. Berecza, Ul. holubárov, Ul. J. Péczeliho,
Ul. J. Szinnyeiho, Ul. K. Nagya, Ul. Komáromi Kacza, Ul. M. Urbana, Ul. práce, Ul. víťazstva,
Úzka ul., Veľká jarková ul., Veľký rad, Vnútorná okružná (severne od Rákócziho ul.), Vodná ul.,
Vŕbová, Zimná ul., Zlievarenská ul., Železničná ul., Železničný rad, ďalej mestské časti Ďulov
Dvor, Kava, Lándor, Malá Iža, Pavel, Veľký Harčáš.

4. Základná škola Ulica rozmarínová 1, Komárno
Školský obvod č. 4:
Bažantia ul., Bottova ul., Bratislavská cesta, Bubnová ul., Cintorínsky rad, Čajakova ul., Dolná
ul., Družstevná ul., Dunajské nábrežie (západná časť od Meštianskej ul.), Dvorská ul.,
Eötvösova ul. (západná časť od Meštianskej ul.), Handlovská ul., Hviezdna ul., Hviezdoslavova
ul., Jarková ul., Klinčeková ul., Krivá ul., Krymská ul., Ľaliová ul., Listová ul., Meštianska ul.,
Muškátová ul., Murgašova ul., Nezábudková ul., Nitrianska ul., Orechový rad, Pávia ul.,
Plynárenská ul., Pokojná ul., Priemyseľná ul., Prievidzká ul., Prowazeková ul., Robotnícka ul.,
Rozmarínova ul., Rožná ul., Ružová ul., Slnečné nám., Sústružnícka ul., Svätojánska ul.,
Tajovského ul., Topoľčianska ul., Ul. B. Němcovej, Ul. budovateľská, Ul. E. B. Lukáča, Ul. G.
Czuczora, Ul. Gy. Alapyho, Ul. I. Kultsára, Ul. J. Baranyaiho, Ul. J. Tubu, Ul. Staudta, Ul. Mateja
Bela, Ul. mieru, Ul. mládeže, Ul. odborárov, Ul. pri Panoráme, Ul. priateľstva, Ul. R. Seressa, Ul.
roľníckej školy, Ul. S Takácsa, Ul. slobody, Ul. Tolstého, Ul. zlatého muža, Zváračská ul.,
Zvolenská ul., Nová Osada, ďalej mestské časti Nová Stráž, Hadovce a Čerhát.
5. Základná škola Ulica pohraničná 9, Komárno
Školský obvod č. 5:
Beöthyho ul., Csokonaiho ul., Česká ul., Damjanichova ul., Dunajská ul., Dunajské nábrežie
(východná časť od Meštianskej ul.), Elektrárenská cesta, Eötvösova ul. (východná časť od
Meštianskej ul.), Gazdovská ul., Gombaiho ul., Hradná ul., Hrnčiarska ul., Jazerná ul. (južná
časť od Rákócziho ul.), Jókaiho ul., Kalvárie, Kapitánova ul., Klobučnická ul., Kúpeľná ul.,
Lehárova ul., Letná ul., Majstrovská ul., Malodunajská cesta, Malodunajské nábr., Mederčská
ul., Nádvorie Európy, Nám. gen. Klapku, Nám. Kossutha, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv.
Rozálie, Palatínova ul., Parná ul., Pevnostný rad, Platánova alej, Považská ul., Prvá priečna ul.,
Rybárska ul., Senný trh, Svätoondrejská ul., Špitálska ul., Tabaková ul., Ul. františkánov, Ul. I.
Madácha, Ul. J. Husa, Ul. K. Thalyho, Ul. M. Csáka, Ul., pohraničná, Ul. stavbárov,
Valchovnícka ul., Veľkodunajská cesta, Veľkodunajské nábr., Vnútorná okružná (južná časť od,
Rákócziho ul.), Vozová ul., Záhradnícka ul., Zámoryho ul., Župná ul.
6. Základná škola Komenského ulica 3, Komárno
Školský obvod č. 6:
Apalská ul., Baštová ul., Bernolákova ul., Bočná ul., Gútsky rad, Hlboká ul., Hríbová ul.,
Hrušková ul., Jazerná ul. (severná časť od Rákócziho ul.), Komárňanská ul., Komenského ul.,
Konvalinková ul., Košická ul., Kováčska ul., Krátka ul., Kvetná ul., Lesná ul., Lipová ul., Lodná
ul., Lúčová ul., Malá jarková ul., Mesačná ul., Nová ul., Okružná cesta, Petőfiho ul., Poľovnícka
ul., Potočná ul., Požiarnická ul., Rovná ul., Selyeho ul., Skalná ul., Slnečná ul., Staničná ul.,
Stredná ul., Šípková ul., Tesárska ul., Tichá ul., Topoľová ul., Trstinová ul., Ul. 29. augusta, Ul.
gen. Klapku, Ul. Gy. Berecza, Ul. holubárov, Ul. J. Péczeliho, Ul. J. Szinnyeiho, Ul. K. Nagya,
Ul. Komáromi Kacza, Ul. M. Urbana, Ul. práce, Ul. víťazstva, Úzka ul., Veľká jarková ul., Veľký
rad, Vnútorná okružná (severná časť od Rákócziho ul.), Vodná ul., Vŕbová, Zimná ul.,
Zlievarenská ul., Železničná ul., Železničný rad, ďalej mestské časti Ďulov Dvor, Kava, Lándor,
Malá Iža, Pavel a Veľký Harčáš.

Príloha č. 2 k VZN číslo 2/2008
Zoznam školských obvodov základných škôl určených na území mesta Komárno
Pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí v zmysle § 1 ods. b) VZN sa
určuje školský obvod nasledovne:
Spoločný školský obvod Komárno:
1. pre plnenie povinnej školskej dochádzky v prvom a druhom stupni pre obce:
- Patince, Virt, Vrbová nad Váhom
- Iža, Zlatná na Ostrove, Veľké Kosihy (pre základné školy s vyučovacím jazykom
slovenským).
2. pre plnenie povinnej školskej dochádzky v druhom stupni pre obce:
- Čalovec, Kameničná,
- Veľké Kosihy (pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským)

Dôvodová správa
k návrhu na prijatie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 31/2008
o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení
školských obvodov základných škôl v Meste Komárno
Zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ukladá zriaďovateľom základných škôl určiť všeobecne
záväzným nariadením miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
Zápis a prijatie žiaka do školy v súčasnosti rieši § 4 VZN mesta Komárno č. 12/2004
o určení školských obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN číslo 1/2005,
9/2005, 4/2006 a 6/2007, nie však v dostatočnom rozsahu.
Vzhľadom na to, že nové VZN vymedzené len na stanovenie plnenia povinnej
školskej v školách by bolo zameraním veľmi podobné so súčasným VZN č. 12/2004 v znení
neskorších predpisov, OŠK navrhuje zrušenie VZN mesta Komárno č. 12/2004 o určení
školských obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN číslo 1/2005, 9/2005,
4/2006 a 6/2007 a prijatie nového VZN.
Na základe uvedeného MsÚ navrhuje prijatie nového VZN, ktorý stanovuje miesto
a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a zároveň stanovuje aj školské
obvody základných škôl v Meste Komárno.

Ing. Gabriel Weszelovszky
vedúci OŠK

