Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva
v Dolnom Štále č. 9/2011 o určení školského obvodu základnej školy

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále v zmysle § 6 zákona SNR 369/1990 Z. z.
v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení, za účinnosti zákona NR SR č.596/2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v y d á v a pre obec Dolný Štál toto n a r i a d e n i e:
§1
1. Obec je zriaďovateľom jedinej základnej školy a to Základnej školy Mateja Korvína
s VJM s- Corvin Mátyás Alapiskola Alistál, so sídlom Dolný Štál Hlavná č. 41/113
Školský obvod základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským pre I. a II. stupeň
základnej školy vrátane nultého ročníka tvorí celé územie obce Dolný Štál.
2. V zmysle § 8 ods. 2) Obec sa môže dohodnúť so susednými obcami na spoločnom
školskom obvode základnej školy
3. Na základe dohody uzavretej so susednými obcami v zmysle § 8 ods. 2 zákona č.
596/2003 tento školský obvod je spoločný :
a) pre I. a II. stupeň vrátane nultého ročníka základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským obec Boheľov
b) a pre II. stupeň a nultý ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
pre územia obcí Padáň, Mad a Dolný Bar .
4. Obec uzatvára dohodu s mestom Dunajská Streda. na vytvorenie spoločného
školského obvodu, do ktorej patria všetky základné školy s vyučovacím jazykom
slovenským v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda .
5. V zmysle § 8 ods. 3) žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole
v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.
§2
1. Ak toto nariadenie neobsahuje podrobnejšiu úpravu, použije sa primerane zák. NR SR
596/2003 Z.z.
2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále
3. Toto nariadenie zruší VZN č. 5/2005 a nadobúda právoplatnosť 15 dní po jeho
vyhlásení
Zverejnené: 26.9.2011
Uznesenie OZ č. ...............
Vyhlásené: 19.10.2011
Éva Csóka, starostka obce

Dodatok č. 1
k dohode o vytvorení spoločného školského obvodu
Týmto dodatkom sa zmení Dohoda zo dňa 04.03.2004 nasledovne:
I.
Účastníci dohody:
1. Obec Dolný Štál, IČO: 00305430, zast.: Éva Csóka - starostka obce
2. Obec Boheľov, IČO: 00305316, zast. Mária Kázmérová –starostka obce
3. Obec Padáň, IČO: 00305685, zast. Ing. Szabó Zoltán – starosta obce
4. Obec Mad: IČO: 00800201, zast. Bc. Gabriel László –starosta obce
5. Obec Dolný Bar, IČO: 00305367, zast. Ing. Oskar Berecz – starosta obce

II.
Obec Dolný Štál je zriaďovateľom Základnej školy Ma teja Korvína Dolný Štál – Corvin
Mátyás Alapiskola Alistál so sídlom Dolný Štál, Hlavná 41/113.
Základná škola je plne organizovaná pre I. a II. stupeň vrátane nultého ročníka.

III.
Obec Dolný Štál vo svojom VZN č. 9/2011 stanovila pre celé územie obce jeden školsky
obvod základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

IV.
Obce uvedené v čl. I. v poradí 3 až 5 vo vlastných VZN školské obvody I. stupňa základnej
školy s vyučovacím jazykom maďarským totožné územím obce.
V obci Boheľov bol školský obvod zrušený od 1. septembra 2011.

V.
Účastníci dohody uvedené v čl. I. sa dohodli, že vytvoria spoločný školský obvod základnej
školy s vyučovacím jazykom maďarským
a) pre I. a II. stupeň vrátane nultého ročníka pre územie obce Boheľov
b) a pre II. stupeň a nultý ročník pre územia obcí Padáň, Mad a Dolný Bar
Základnou školou pre spoločný školský obvod je Základná škola Mateja Korvína Dolný
Štál – Corvin Mátyás Alapiskola Alistál so sídlom Dolný Štál, Hlavná 41/113.

VI.
Dohodu o spoločnom školskom obvode starostovia zúčastnených obcí potvrdzujú so svojim

podpisom. Dohoda je vyhotovená v 6-tich exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po jednom
a 1 x pre Krajský školský úrad v Trnave.

V Dolnom Štále, dňa: .......................................

1. Obec Dolný Štál, IČO: 00305430, zast.: Éva Csóka - starostka obce

2. Obec Boheľov, IČO: 00305316, zast. Mária Kázmérová –starostka obce

3. Obec Padáň, IČO: 00305685, zast. Ing. Szabó Zoltán – starosta obce

4. Obec Mad: IČO: 00800201, zast. Bc. Gabriel László –starosta obce

5. Obec Dolný Bar, IČO: 00305367, zast. Ing. Oskar Berecz – starosta obce

