
 

 

 
 

MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Mesto Stará Ľubovňa, 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 uznesení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 20 ods. 2  zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v y d á v a  
 

Všeobecne záväzné 

 nariadenie č. 48 

 
O URČENÍ  MIESTA  A ČASU  ZÁPISU DIEŤAŤA  NA  

PLNENIE  POVINNEJ  ŠKOLSKEJ  DOCHÁDZKY  
V ZÁKLADNÝCH  ŠKOLÁCH  V ZRIA ĎOVATEĽSKEJ  

PÔSOBNOSTI  MESTA  STARÁ  ĽUBOVŇA 
 

schválené uznesením MsZ č. XII/2008 pod B 207   zo dňa 18.9.2008 
úpravy a doplnky: 

schválené uznesením MsZ č. XXXII/2014 pod č. 839 zo dňa 18.9.2014. 
schválené uznesením MsZ č. X/2015 pod č. 201 zo dňa 12.11.2015. 

 
 

Čl. 1 
Všeobecné ustanovenie 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky. 
 
 

Čl. 2 
Povinnosť zákonného zástupcu 

 
1. Zákonný zástupca  dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak 
zákonný zástupca  pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. 

 
2. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto 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 
 
 



 

 

Čl. 3 
Zápis do 1. ročníka základnej školy 

 
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v termíne:  
− 1. aprílový týždeň kalendárneho roka, ktorý predchádza začiatku školského roka, 

v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.  
 

2. Zápis sa bude konať v budovách: 
– Základnej školy, Komenského 6, Stará Ľubovňa, 
– Základnej školy, Levočská 6, Stará Ľubovňa, 
–  Základnej školy, Za vodou 14, Stará Ľubovňa, 
–  Základnej školy, Podsadek 140, Stará Ľubovňa 

v čase od 13.00 h – 17.00 h. 
 
 

 
Čl. 4 

Záverečné  ustanovenia 
 

1. Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením MsZ  č. XII/2008 pod B 207 
dňa 18.9.2008. 
 

2. Zmena VZN č. 48 bola schválená uznesením MsZ XXXII/2014 dňa 18.9.2014, 
uznesenie č. 839 v Starej Ľubovni a nadobúda účinnosť dňom 01.10.2014. 

 
3. Zmena VZN č. 48 bola schválená uznesením MsZ č. X/2015 uznesením č. 201                 

dňa 12. 11.2015 v Starej Ľubovni a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016. 
 
 
 
 

 
                                                                                                            PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

          primátor mesta 


