
MsZ vo Vrbovom v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 20 ods. 3 písm. a) zákona č.  245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní  (školský zákon) v znení neskorších predpisov                

 

v y d á v a 

 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta Vrbové č. 7/2008 

o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  školskej dochádzky v základných školách  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTAOVENIA 
 

 § 1 

Účel a predmet 
 

1. Mesto Vrbové je zriaďovateľom dvoch plnoorganizovaných základných škôl a to na Ulici J.A. 

Komenského č.2 a na Školskej ulici č. 4. 

2. Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa povinná školská dochádzka plní v základných školách, v stredných školách 

a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

3. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. 
 

§ 2 

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa 
 

1. Rodič, resp. iný zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“) v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, 

ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v určených dňoch kalendárneho roka, ktoré 

predchádzajú začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

3. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:  

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo,  

 trvalé bydlisko dieťaťa 

a) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 
 

DRUHÁ ČASŤ 

URČENIE MIESTA A ČASU ZÁPISU 
 

§ 3 
 

1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 mesta Vrbové sa koná 2 dni, a to vo štvrtok a piatok prvý februárový týždeň kalendárneho roka 2009, t. z. 

 5.2.a 6.2. 2009, ktorý predchádza začiatku školského roka 2009/2010, v ktorom má dieťa začať plniť  

 povinnú školskú dochádzku. 

2. Čas zápisu na príslušný školský rok podľa § 1 ods. 3) tohto VZN v hodinovom rozpätí mesto Vrbové  

 určuje v oboch školách nasledovne: 
 

štvrtok, 5.februára 2009 od 14:00 hod. do 18:00 hod. 

piatok,  6.februára 2009 od 14:00 hod. do 18:00 hod. 
 

3. Zápis sa koná v budove príslušnej základnej školy a zapisujú sa deti, ktoré sú narodené s dátumom od 

 1.septembra 2002 do 31.augusta 2003.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 4 

Sankcie 

 

Mesto Vrbové je oprávnené kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa 

s trvalým pobytom vo Vrbovom a je oprávnené uložiť pokutu až do výšky 10 000 Sk (331,94 €), v prípade, že 

zákonný zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku. 

 

 

§ 5 

 

Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi 

 

 

 

§ 6 

Účinnosť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové o  určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej  

školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové bolo schválené dňa 

27.11. 2008 uznesením MsZ č.144/2008 a nadobúda účinnosť 16.12. 2008. 

 

 

  

 

 

 ……………................... 

 PaedDr. Ivan Borovský, v. r. 

 primátor mesta Vrbové 

 

 

 

Uvedené VZN č. 7/2008  

bolo schválené dňa  27.11. 2008 na rokovaní MsZ Uznesením číslo 144/2008 a bolo vyvesené na úradnej 

tabuli mesta 1.12. 2008, a teda nadobúda účinnosť dňom 16.12. 2008. 
 

 


