MESTO SVIDNÍK
Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo:

7/2015

Mesto Svidník,
na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej
republiky a
podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 7/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách mesta Svidník.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

23. novembra 2015

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

23. novembra 2015
23. novembra 2015

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

5. decembra 2015

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

7. decembra 2015

Pripomienky písomne:

Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Pripomienky elektr.:

prednosta@svidnik.sk

Pripomienky faxom:

054/7522 394

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:

30. decembra 2015

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:

31. decembra 2015

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

16. januára 2016

Zvesené z úradnej tabule dňa:

15. januára 2016

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:

163/2015

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky.
3. Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na základné školy: Ul. Komenského 307/22, Ul.
8.mája 640/39, Ul. Karpatská 803/11, Spojená škola – organizačná zložka základná škola,
Ul. Centrálna 462/2.
Článok 2
Povinnosti zákonného zástupcu
1. 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
b) meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
Článok 3
Určenie miesta a času zápisu
1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách sa koná od 1.
apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať
plniť povinnú školskú dochádzku.
2. Zápis v základných školách podľa článku 1 ods. 3, sa vykoná v čase od 1. apríla prvých päť
pracovných dní v priestoroch uvedených základných škôl v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Konkrétne miesto - miestnosť, v ktorej sa uskutoční zápis a čas konania zápisu zverejní
riaditeľ základnej školy na budove základnej školy alebo iným obvyklým spôsobom.
Článok 4
Sankcie
Mesto Svidník je oprávnené kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných
zástupcov dieťaťa a je oprávnená uložiť pokutu až do výšky 331,50 EUR, v prípade, že zákonný
zástupca dieťaťa neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku.

Článok 5
Záverečné ustanovenie
1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 30. decembra
2015 uznesením č. 163/2015.
2. Týmto VZN sa ruší VZN mesta Svidník č 6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Svidník.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. januára 2016.

Ing. Ján Holodňák, v.r.
primátor mesta

