
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Návrh VZN 

V zmysle ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovat' mestské zastupiteľstvo, 
zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred 
rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní 
aj na internetovej adrese mesta v tej istej lehote, ak ju má mesto zriadenú, alebo iným 
spôsobom v meste obvyklým. 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynút' najmenej desat'dňová lehota, počas 
ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť  pripomienku k návrhu nariadenia v 
písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť  nový text alebo odporučiť  úpravu textu 
a to dopinenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 
musí byt' zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  nariadenia 
prihliadat' a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom riadnom zasadnutí dňa 24.06. 2021 prerokuje 
návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o 
určení školských obvodov. 

Pripomienky k návrhu môžete podávat' písomne na adresu: Mestský úrad Pezinok, 
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, príp. na adresu: msu@msupezinok.sk, a to do 18. 
06. 2021 15:00 hod.. 

V Pezinku, dňa 08. 06. 2021 
Kontakt: RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH 
tel. 033/ 6901 300; mario.lezovic@msupezinok.sk  

Vyvesené dňa: 	 2021 

Os.iatka a podpis: 

MESTO PEZINOk 
MiltskÝ úrad 	I 

9014 PIŽINOK 
Macinlenó nikm, 7 

•••.p PEZINOK 



Mesto Pezinok 

Návrh všeobecne záväzné nariadenie č. X/2021, 
ktorým sa mení a dopĺúa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podra § 4 
ods. 3 písm. d), písm. i), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení sa dňa 24.06.2021 uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. X/2021 
(d'alej len „VZN č. X/2021"), ktorým sa mení a dopĺria Všeobecne záväzne nariadenie č. 
16/2017 o určení školských obvodov (d'alej len „VZN č. 16/2017"): 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto VZN č. X/2021 je zapracovanie zmien a dopinkov do VZN č. 16/2017 v rámci 
spoločných školských obvodov. 

§ 2 
Predmet úpravy VZN č. 16/2017 

1. Znenie § 1 odsek 3 VZN č. 16/2017 sa mení tak, že jeho nové znenie je nasledovné: 

„Mesto Pezinok po dohode s obcou Limbach určuje spoločný školský obvod pre 
jednotlivé základné školy v zriad'ovatel'skej pôsobnosti mesta Pezinok." 

2. Znenie § 3 odsek 1 písm. a) VZN č. 16/2017 sa mení tak, že jeho nové znenie je 
nasledovné: 

„spoločný školský obvod pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy s trvalým 
pobytom v obci Limbach." 

3. V § 3 odsek 1 VZN č. 16/2017 sa ruší písm. b) , následne písm. c) v § 3 odsek 1 VZN č. 
16/2017 sa premenuje na písm. b). 

4. V § 3 odsek 2 Štvrtý školský obvod — Základná škola s materskou školou Orešie 3 sa škrtá 
„obec Viničné — podl'a § 4 tohto VZN" 

5. V § 4 VZN č. 16/2017 sa ruší odsek 1 a odsek 2 sa prečísluje na odsek 1. 



§ 3  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Pezinok 
www.pezinok.sk  v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov. 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť  pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia 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. 

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor mesta Pezinok 
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