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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Mesto nad Váhom č. 3/2021 – VZN 

o určení školských obvodov základných škôl, 

o určení miesta a času zápisu do základnej školy 

 a o určení spádovej materskej 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 (ďalej len školský zákon), s § 8 ods. 

1 a s § 8a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 

596/2003) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta: 

  

 

§ 1 

Všeobecné ustanovenia  

1. Podľa § 20 ods. 2 a 3 školského zákona miesto a čas zápisu určuje obec všeobecne záväzným 

nariadením tak, aby sa vykonal od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku 

školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

2. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením 

školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Podľa § 8 ods. 2 tohto zákona ak obec 

nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom 

obvode základnej školy.  

3. Podľa § 8a zákona č. 596/2003 obec určí všeobecne záväzným nariadením pre deti s trvalým 

pobytom v obci spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, v ktorej plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie. 

 

§ 2  

Určenie školského obvodu 

1. Mesto Nové Mesto nad Váhom je zriaďovateľom týchto základných škôl: 

a) Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom 

b) Základná škola, Ulica kpt. Nálepku č. 855, Nové Mesto nad Váhom 

c) Základná škola, Odborárska ulica č. 1374, Nové Mesto nad Váhom  

2. Mesto Nové Mesto nad Váhom určuje školské obvody pre jednotlivé základné školy vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podľa ulíc uvedených v prílohe č. 1. 

3. Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 na základe dohody zo dňa 24.9.2004 uzatvorenej medzi 

mestom Nové Mesto nad Váhom a obcou Višňové, ktorá nemá zriadenú základnú školu, sa 

územie obce Višňové zaraďuje do spoločného školského obvodu Základnej školy, Ulica kpt. 

Nálepku č. 855/ 12, Nové Mesto nad Váhom. 

 

 



§ 3 

 Určenie miesta a času zápisu do základnej školy 

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

zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len základné školy v príslušnom gramatickom tvare) 

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 základná škola 

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

tohto nariadenia.  

c) Ak na niektorý deň zápisu podľa písmena a) 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.     

 

§ 4  

Určenie spádovej materskej školy 

1. Mesto Nové Mesto nad Váhom je zriaďovateľom Materskej školy, Poľovnícka ulica č. 

2039/12, Nové Mesto nad Váhom 

2. Mesto Nové Mesto nad Váhom určuje ako spádovú materskú školu pre deti s trvalým 

pobytom v meste Nové Mesto nad Váhom, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie, 

Materskú školu, Poľovnícka ulica č. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom vrátane jej 

elokovaných pracovísk. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 7.9.2021 na 16. zasadnutí mestského 

zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. 374/ 2021 – MsZ a nadobúda účinnosť 

dňa 1. októbra 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom 7.9.2021.                                              Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                  primátor mesta 


