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Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
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Pripomienky je možné zasielať: 

Písomne na adresu: Obecný úrad, Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad 

Elektronicky na adresu: ou@obeckunerad.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Schválenie všeobecne záväzného nariadenia 

na rokovaní Obecného zastupiteľstve dňa:  

schválené uznesením číslo:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  

 



Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v zmysle § 20 ods. 3 písm. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kunerad č. 1/2021  

 

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

škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Kunerad č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad. 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje  miesto a čas zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s roč. 1. – 4. v Kunerade, ktorej 

zriaďovateľom je obec Kunerad. 

2. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách 

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokiaľ zákon č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) neustanovuje inak. Nikoho 

nemožno oslobodiť od plnenia školskej dochádzky.  

 

Článok 2 

Miesto a čas zápisu 

 

1. Obec určuje dátum zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vždy na deň 

15. 04. príslušného kalendárneho roku, ktorý sa zhoduje s kalendárnym rokom,                          

v priebehu ktorého má začať školský rok, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 

dochádzku. Ak tento deň pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, zápis sa 

uskutoční v najbližší pracovný deň. 

2. Riaditeľ základnej školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch základnej školy                   

a v dostatočnom predstihu zabezpečí zverejnenie týchto údajov na vstupe do budovy 

základnej školy, na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke obce. 

3. Základná  škola  pri  zápise  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky vyžaduje 

v súlade so školským zákonom tieto osobné údaje: 

- meno  a  priezvisko,  dátum  narodenia,  rodné  číslo,  miesto  narodenia,  národnosť,  

štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,  

- meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. 

 

 

 



Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej 

tabuli a na webovom sídle po jeho schválení obecným zastupiteľstvom. 

2. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Kunerade uznesením číslo ____/_____ 

zo dňa __________. 

3. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kunerad                     

č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky                

v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kunerad, schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva Obce Kunerad č. 14/2015 zo dňa 14. 12. 2015.  

 

V Kunerade, dňa ...................... 

 

 

 

 

 

Mgr. Monika Kavecká MHA, MPH 

starostka obce 

                                                                                    


