
Účinnost nadobudlo
dňa: 15.fl.X0lj

Mesto Pezinok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 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. 6/2021 
(ďalej len „VZN č. 6/2021“), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 
16/2017 o určení školských obvodov (ďalej len „VZN č. 16/2017“):

§1
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto VZN č. 6/2021 je zapracovanie zmien a doplnkov 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 Limbách určuje spoločný školský obvod pre 
jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej 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 Limbách.“

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 - podľa § 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.
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