
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 19/2009,  
ktorým sa mení VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu die ťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky a ur čení školských obvodov základných škôl v Meste Komár no  

v znení VZN č. 7/2009 
 

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:  
 

Článok 1 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) Mesta Komárno číslo 31/2008 
o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských 
obvodov základných škôl v Meste Komárno v znení VZN č. 7/2009 sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 
 
Príloha č. 2 VZN znie: 
 

„Zoznam školských obvodov základných škôl ur čených na území mesta Komárno 
 
 Pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí v zmysle § 1 ods. c) 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, Chotín, Radvaň nad Dunajom (pre základné 

školy s vyučovacím jazykom slovenským). 
 
2. pre plnenie povinnej školskej dochádzky v druhom stupni pre obce: 

- Čalovec,  Kameničná, Radvaň nad Dunajom, 
- Veľké Kosihy (pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským)“ 

 
 

Článok 2 
 

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 17. decembra 2009.  
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 04. januára 2010. 
 
Komárno dňa 17. decembra 2009    
 
 

 
MUDr. Tibor Bastrnák 
      primátor  mesta 
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Zvesené: 


