
NÁVRH 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hamuliakovo 

 

č. 1/2023 

 

O URČENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU ZÁKLADNEJ ŠKOLY,  

KTOREJ ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC HAMULIAKOVO 
 

Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakove v zmysle § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 8 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydanie 

tohto všeobecne záväzného nariadenia   (ďalej len „VZN“). 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1.  Účelom tohto VZN je určiť školský obvod Základnej školy zriadenej Obcou Hamuliakovo a 
spoločný školský obvod pre obec Hamuliakovo, s ktorou má obec Kalinkovo uzatvorenú dohodu 

v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 

v záujme vytvorenia podmienok pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov základnej školy. 

 

 

Čl. 2 
Určenie školského obvodu 

1.  Obecné zastupiteľstvo určuje pre obec Hamuliakovo jeden školský obvod. 

2.  Školský obvod Základnej školy v Hamuliakove tvorí samostatný školský obvod pre celé 

katastrálne územie obce. 

3.  Sídlo a adresa základnej školy je „Základná škola, Dunajská 126/16a, 900 43 Hamuliakovo“ 

s vyučovacím jazykom slovenským. 

4.  Školský obvod sa pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce Hamuliakovo 

určuje pre Základnú školu, Dunajská 126/16a, 90043 Hamuliakovo nasledovne: 

1. až 9. ročník Základnej školy, Dunajská 126/16a, 900 43 Hamuliakovo až do naplnenia 

disponibilnej kapacity. 

 

 

 

Čl. 3 
Spoločný školský obvod 

1. V zmysle § 8 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorila obec Hamuliakovo dohodu o 

spoločnom školskom obvode s obcou Kalinkovo na zabezpečenie plnenia povinnej školskej 

dochádzky žiakov s trvalým bydliskom v obci Hamuliakovo, ktorých z kapacitných dôvodov 

nebolo možné prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Hamuliakovo. 

Spoločný školský obvod sa zriaďuje pre 1. až 9. ročník základnej školy. 

 

2. Spoločný školský obvod sa zriaďuje do počtu disponibilnej kapacity Základnej školy Kalinkovo. 

Sídlo a adresa základnej školy – Základná škola Kalinkovo, č. 194, 900 43 Kalinkovo. 

 

 



 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 
1.  Toto VZN  schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo na svojom zasadnutí 

dňa....................................  

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť prvým dňom uplynutia 15 dňovej lehoty jeho vyvesenia. 

3. Účinnosťou tohto nariadenia končí platnosť VZN č. 4/2019, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 

09.11.2019 

4. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce Hamuliakovo dňa 14.2.2023 a zvesený 

dňa 28.2.2023. 

5. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Hamuliakovo dňa DD.MM.2023 a zvesené 

dňa DD.MM.2023. 

 

 

 
...........................................  

Ludmila Goldbergerová 

starostka obce 

 

  


