
MESTO PEZINOK 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Pezinok č. 16/2017 o určení školských obvodov 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku v súlade s ustanovením § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 
2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, § 8 zák. č. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov sa dňa 5 .1O.2017 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom 
nariadení č. 16/2017 o určení školských obvodov (ďalej len ako „VZN"): 

§1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne zavazné nariadenie (ďalej len „nariadenie") určuje školské obvody 
základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Pezinok. 

2. Školský obvod základnej školy tvorí územie alebo časť mesta Pezinok vymedzená týmto 
nariadením, v ktorom žiak plní povinnú školskú dochádzku. 

3. Mesto Pezinok po dohode s obcami Limbach a Viničné určuje spoločné školské obvody pre 
jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. 

§2 
Základné ustanovenia 

1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má 
trvalé bydlisko. 

2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v 
ktorom má trvalé bydlisko, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa 
základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ tejto školy, môže udeliť predmetný súhlas s 
prihliadnutím na kapacitné možnosti školy. 

3. Ak je počet žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí ju majú plniť v 
spádovej škole vyšší ako sú kapacitné možnosti spádovej školy, postupuje zriaďovateľ pri 
určení školy, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, podľa osobitného 

d
. 

1 pre p1su. 

4. Mesto Pezinok vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veci rozhodnutia riaditeľa školy 
o prijatí žiaka do školy, ktorej je Mesto Pezinok zriaďovateľom. 

§3 
Školské obvody základných škôl na území mesta 

1. Mesto Pezinok zriaďuje na svojom území: 
a) spoločný školský obvod pre žiakov 5. až 9. ročníka základnej školy s trvalým pobytom 
v obci Limbach 

1 § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov 



b) spoločný školský obvod pre žiakov základnej školy s trvalým pobytom v obci Viničné 
podľa ustanovenia § 4 tohto VZN 
c) štyri školské obvody pre základné školy, ktorých je zriaďovateľom. 

2. Do školských obvodov jednotlivých základných škôl patria ulice s nasledovnými názvami: 

Prvý školský obvod- Základná škola Fándlyho 11: 

l .mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fándlyho, Fo1tna, Fraňa Kráľa, 
Gorkého, Holubyho, Hrnčiarska, Hviezdoslavova, Jesenského, Komenského, Kukučínova, 
Kuzmányho, Majakovského, Mierová, Moyzesova, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, 
Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, Svätojurská, Št.Polkorába, Talihov dvor, Tehelná, 
Tolstého, Vajanského, Viničnianska cesta, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, 
Zigmundíkova. 

Druhý školský obvod- Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74: 
Cajlanská, Dobšinského, Farská, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Jamnických, Jilemnického, 
Jiráskova, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Lesnícka, 
M.R.Štefánika, Mahulanka, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Mýtna, 
Najmarova, Panský chodník, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Rázusova, Reisinger, 
Richarda Rétiho, Rozálka, Sama Chalupku, Sasinkova, Senecká, Schaubmarova, 
Sládkovičova, Slnečná, SNP čísla 1 až 22, Suvorovova, Svätoplukova, Šafárikova, Šancová, 
Šenkvická cesta, Šteberlova, Vinohradnícka cesta, Záhradná, Zámocká, Zumberská, 
Žarnovických. 

Tretí školský obvod- Základná škola Na bielenisku 2: 
Baba, Banícka, Bottova, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F.P. Drobiševa, gen. 
Goliana, gen. Pekníka, gen. Svobodu, gen. Viesta, Hroznová, Javorová, kpt. Jaroša, 
Kučišdorfská dolina, L.Novomeského, Malacká cesta, Markušova, Muškátová, Na 
bielenisku, Nálepkova, Panholec, Pod kalváriou, Rulandská, Rybníček, Silvánová, Stupy, 
Švermova, Topoľová, Trnavská, Veltlínska, Záhumenice. 

Štvrtý školský obvod - Základná škola s materskou školou Orešie 3: 
Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Fajgalská cesta, 
Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, 
Krkavec, Leitne, Liesková, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, 
Myslenická, Nezábudková, Nová, Obchodná, Oluužná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri 
mlyne, Púpavová, Ružová, Slnečné údolie, Štúrova, Trnková, Vincúrska, Vinice, Za 
panskou záhradou, Železničná, obec Limbach, obec Viničné- podľa § 4 tohto VZN. 

§4 
Prechodné a zrušovacie ustanovenia 

1. Mesto Pezinok zriaďuje na svojom území spoločný školský obvod pre žiakov 8. až 9. 
ročníka základnej školy s trvalým pobytom v obci Viničné pre školský rok 2017/2018 a pre 
žiakov 9. ročníka základnej školy s trvalým pobytom v obci Viničné pre školský rok 
2018/2019. 

2. S účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č. 4/2004 o určení školských obvodov v znení VZN 
č. 13/2004, VZN č. 12/2007, VZN č. 15/2011, VZN č. 6/2013 a VZN č. 4/2014. 



§5 
Záverečné ustanovenia 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke 
www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších právnych predpisov. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta 
Pezinok. 

3. Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na 
Mestskom úrade v Pezinku. 

Vyvesené dňa: 

r13. 10. ;.,,o/f?-
Peôiatka a podpis: 
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