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Názov materiálu:  

Dodatok č. 3 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/2010-VZN o určení školských 

obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 

 

Dôvodová správa:  

 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2010 v znení dodatku 

č. 1 a 2 nasledovne: 

1. Ustanovuje sa termín a postup pri podávaní prihlášok na vzdelávanie v základnej škole (zápis), 

ak minister školstva alebo iný orgán po vyhlásení mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo 

mimoriadnej situácie rozhodne o mimoriadnom prerušení školského vyučovania a o iných 

termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka. 

2. V prílohe č. 1 sa dopĺňajú školské obvody základných škôl o ďalšie ulice pomenované 

dodatkom č. 5 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2008, t. j. o Ulicu Jána Durdíka v 

lokalite Bzinská a o ulice Čerešňová, Hroznová, Marhuľová a Orechová v lokalite pod 

Kamennou. 

Návrh uznesenia : 

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo       / 2021 – MsZ: 

a) schvaľuje dodatok č. 3 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/ 2010 - VZN o určení 

školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy  

b) ukladá zabezpečiť vyhlásenie dodatku jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta na dobu 

najmenej 15 dní. 

 

Termín: v texte,                                                                                      zodp. : prednosta MsÚ 

 

  

Meno spracovateľa: Mgr. D. Hevery  Meno predkladateľa: Mgr. D. Hevery 

Funkcia: vedúci OŠMaTK  Funkcia: vedúci OŠMaTK 

 

 

 

Podpis predkladateľa: 
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DODATOK č. 3 
 

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia 

 

mesta Nové Mesto nad Váhom 
 

 

 

č. 6/ 2010 
 

 

o určení školských obvodov základných škôl 

a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

V Novom Meste nad Váhom ......................2021 

 



Dodatok č. 3 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Nové Mesto nad Váhom č. 6/2010 – VZN 

o určení školských obvodov základných škôl 

a o určení miesta a času zápisu do základnej školy 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1  a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 

ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 8 zákona NR SR č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

zákon č. 596/2003) sa uznieslo na tomto dodatku všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 

6/2010: 

  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 6/2010 – VZN o určení 

školských obvodov základných škôl a o určení miesta a času zápisu do základnej školy v znení 

dodatku č. 1 a č. 2 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

§ 2 Určenie miesta a času zápisu do základnej školy znie: 

1. Mesto určuje podľa § 20 ods. 2 a 3 školského zákona pre základné školy vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len základná škola) miesto a čas zápisu nasledovne: 

a) Zápis sa koná vo všetkých základných školách v jednotnom termíne v prvých troch 

vyučovacích dňoch v mesiaci apríl v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod., ak nie je v tomto 

nariadení uvedené inak.  

b) V závažných prípadoch, najmä zo zdravotných a rodinných dôvodov, môže škola 

dohodnúť so zákonným zástupcom dieťaťa náhradný termín zápisu v súlade s § 1 ods. 1 

tohto nariadenia.  

c) Ak na niektorý deň zápisu podľa prvej vety pripadnú prázdniny alebo mimoriadne voľno 

podľa osobitného predpisu, namiesto tohto dňa sa na zápis určuje ďalší vyučovací deň 

nasledujúci po prázdninách alebo po poskytnutom dni voľna. 

d) Ak  minister školstva alebo iný orgán podľa osobitného predpisu nariadi po vyhlásení 

mimoriadneho stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie zákaz prevádzky škôl, 

zákaz vychádzania alebo iné opatrenie, ktoré neumožní vykonať zápis podľa písmena a) 

alebo c), alebo rozhodne o iných termínoch podávania prihlášok na vzdelávanie, zápis sa 

vykoná v prvých troch vyučovacích dňoch obdobia, v ktorom ho možno vykonať.     

e) Presný dátum a miesto konania zápisu oznámi riaditeľ/-ka základnej školy pred začiatkom 

zápisu na verejne prístupnom mieste v škole a na webovom sídle školy. 

 

Príloha č. 1  „Určenie školských obvodov“ sa dopĺňa nasledovne: 

Do školského obvodu Základnej školy, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom sa 

dopĺňajú ulice: Čerešňová ulica, Hroznová ulica, Marhuľová ulica, Orechová ulica. 

Do školského obvodu Základnej školy, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom sa 

dopĺňa Ulica Jána Durdíka. 



Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia sa nemenia. 

 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa ..........2021 na ...... zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. ...../ 2021 – MsZ a 

nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom ..................2021.                                              Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                             primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha  č. 1  VZN  č. 6/2010 v znení dodatku č. 3  
 

Určenie školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Nové Mesto nad Váhom 
 

Školský obvod základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta tvoria ulice: 

 
Základná škola, 

Tematínska ul. č. 2092 

Základná škola, 

Ul. kpt. Nálepku č. 855 

Základná škola,  

Odborárska ul. č. 1374 

1. Bajzova ulica Banská ulica Ulica A. Sládkoviča Poľná ulica 

2. Bernolákova ulica Bočná ulica Beckovská ulica Pri Klanečnici 

3. Bratislavská ulica Brigádnická ulica Benkova ulica Pri vode 

4. Cádrova ulica Budovateľská ulica Bohuslavická ulica Pri záhradách 

5. Dubčekova ulica Čachtická ulica Bošácka ulica Ulica 1. mája 

6. Ulica Fraňa Kráľa Ctiborova ulica Bzinská ulica Riečna ulica 

7. Hrušovského ulica Dibrovova ulica Ulica čsl. armády  Robotnícka ulica 

8. Jánošíkova ulica Dolná ulica Čulenova ulica Royova ulica 

9. Jesenského ulica Dukelská ulica Ulica dr. I. Markoviča Ružová ulica 

10. Jilemnického ulica Fándlyho ulica Ulica D. Štubňu Rybárska ulica 

11. Kamenná ulica Hollého ulica Haluzická ulica Sadová ulica 

12. Kuzmányho ulica Hviezdoslavova ulica Hečkova ulica Severná ulica 

13. Langsfeldova ulica Jarná ulica Holubyho ulica Slovanská ulica 

14. Lesnícka ulica Ulica J. Hašku Hurbanova ulica Ulica SNP 

15. Medňanského ulica Južná ulica Inovecká ulica Srnianska ulica 

16. Ul.Michala Chrásteka Kočovská ulica Izbická ulica Tajovského ulica 

17. Moyzesova ulica Ulica kpt. Nálepku Jasná ulica Tehelná ulica 

18. Nová ulica Krajná ulica Javorinská ulica Trenčianska ulica 

19. Poľovnícka ulica Krátka ulica Ulica Juraja Kréna Turecká ulica 

20. Považská ulica Krčméryho ulica Ulica J. Kollára Tušková ulica 

21. Pyšného ulica Letná ulica Ulica Júliusa Gábriša Vajanského ulica 

22. Riznerova ulica Lipová ulica Ulica J. Weisseho Záhradná ulica 

23. Sasinkova ulica Malá ulica Karpatská ulica Záhradnícka ulica 

24. Stromová ulica Malinovského ulica * Komenského ulica Zelená voda I 

25. Svätoplukova ulica Ulica Martina Rázusa Klčové Zelená voda II 

26. Šafárikova ulica Ulica M. R. Štefánika Kmeťova ulica Ulica Miroslava Ďuržu 

27. Škultétyho ulica Palkovičova ulica Ulica kpt. Uhra Ulica gen. Ivana Institorisa 

28. Šoltésovej ulica Ulica Petra Matejku Košikárska ulica Ulica Janka Bernovského 

29. Športová ulica Piešťanská ulica Kukučínova ulica Ulica Jána Durdíka 

30. Štúrova ulica Priemyselná ulica Kvetinová ulica  

31. Tematínska ulica Ulica Samuela Jurkoviča Lieskovská ulica  

32. Vichtova ulica Slnečná ulica Ulica Ľ. Podjavorinskej  

33. Ulica Viktora Bilčíka Stredná ulica Malinovského ulica *  

34. Čerešňová ulica  Tichá ulica Mlynská ulica  

35. Hroznová ulica  Vápenka Mnešická ulica  

36. Marhuľová ulica Vinohradnícka ulica Mostová ulica  

37. Orechová ulica Vysoká ulica Námestie slobody  

38. Zelená ulica Ulica obrancov mieru  

39. Železničná ulica Odborárska ulica  

40. Železničný uzol Ulica Ondreja Plachého  

41. obec Višňové Partizánska ulica  

42.  Pod zvonicou  

    

    

    

* Poznámka: Hranicou deliacou Malinovského ulicu do obvodov je križovatka s Hviezdoslavovou ulicou 

 


