
Obec Sačurov, Ulica osloboditeľov č. 385, 094 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 č. 1 / 2016  
o určení miesta a času zápisu dieťaťa  

na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Sačurov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené na pripomienkovanie dňa 02.12.2015 

Schválené  dňa: 17.12.2015, uznesením č. 99/2015,B/1 

Vyhlásené dňa: 18.12.2015 

Nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016 



Obecné zastupiteľstvo v Sačurove v súlade § 6, ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona   
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov,  § 20 ods. 3 zákona             
NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení  
niektorých  zákonov a §8 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov  sa uznieslo na tomto:  
 
 

Všeobecne  záväznom nariadení  obce  č. 1 / 2016 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa  

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Sačurov 
 

  
Čl. 1                                                                                                                                

Základné ustanovenia 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť miesto 
a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 
Sačurov. 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole ( ďalej len ,,zápis“) v zmysle § 20 ods. 2 zákona                      
č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov  
od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má 
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

Čl. 2 
Určenie miesta a času zápisu 

                                                                                                                                                    
(1) Obec Sačurov určuje v zmysle §20 ods. 3 písm. a)  zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, termín zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Sačurov na  deň: 
12. apríl 2016 v čase od 14,00 do 17,00 hodine. Zápis sa uskutoční v priestoroch ZŠ 
Sačurov. 

 (2) ) Organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku zabezpečuje 
riaditeľ základnej školy. Oznámenie bude umiestnene najneskôr 15 dní pred začiatkom 
zápisu na internetovej stránke obce, web stránke školy, na úradnej tabuli obce 
a vyhlásené cestou oznamu v obecnom rozhlase.  

                                              Čl. 3 
                                             Sankcie 

(1) V súlade s §37 a §38  zákona č.  596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov je obec oprávnená kontrolovať dodržiavanie 
uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu do výšky 
331,50 €, ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.   



                                                 Čl. 4 
                                              Účinnosť 

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo v Sačurove. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je 
podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) v znení neskorších predpisov. 

(2) VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v Základnej škole Sačurov bolo schválené na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Sačurove dňa 17.12.2015, uznesením č. 99/2015, B/1 a nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

(3) Týmto sa ruší VZN obce Sačurov č. 1/2015 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v ZŠ Sačurov. 

 

                                                                                                          Peter Barát 
                                                                                                         starosta obce 


