
DODATOK č. 1  

 

k VZN č. 2/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky, ktoré bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Papradno dňa 

30.1.2013 uznesením č.1/2013 

 

Schválené VZN č.2/2013 sa upravuje nasledovne: 

 

1. §1 sa dopĺňa nasledovne:  

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 

2. Dopĺňa sa §2 – Oprávnenosť obce Papradno 

 

1. Obec je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zriaďovateľom základných škôl. 

2. Podľa § 20 ods. 3 pís. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) miesto a čas zápisu 

určí obec všeobecne záväzným nariadením. 

 

3. §2 sa mení na §3 – Miesto a čas zápisu a dopĺňa sa: 

 

1. Podľa § 20 ods. 2 školského zákona sa zápis koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý 

predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 

dochádzku. 

2. V súlade s § 20 ods. 2 a 3 školského zákona určuje obec Papradno každoročný termín zápisu 

takto: 3. aprílový týždeň. Presný dátum, miesto a čas sa zverejní spôsobom v obci 

obvyklým podľa § 4. 

4. Dopĺňa sa §4 – Oznámenie zápisu 

 

Dátum, miesto a čas zápisu podľa tohto VZN zverejní  

1. riaditeľ základnej školy v budove školy obvyklým spôsobom a na svojich internetových 

stránkach, 



2. obec na svojich internetových stránkach a prostredníctvom miestneho rozhlasu 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Papradno sa na tomto VZN uznieslo dňa 30.1. 2013 uznesením 

č. 1/2013. 

2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli po jeho schválení 

obecným zastupiteľstvom. 

3. Doplnok č. 1 k tomuto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli po jeho schválení obecným zastupiteľstvom. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Roman Španihel 

starosta obce Papradno 


