
 

 

 

 

MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v uznesení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa § 20 ods. 3 písm. a)  zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom  sa 

uznieslo Mestské  zastupiteľstvo Mesta Stará Ľubovňa podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

o obecnom zriadení 

 

Všeobecne záväzné 

 nariadenie č. 48  

                                
O URČENÍ  MIESTA  A ČASU  ZÁPISU DIEŤAŤA  NA  

PLNENIE  POVINNEJ  ŠKOLSKEJ  DOCHÁDZKY  

V ZÁKLADNÝCH  ŠKOLÁCH  V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  

PÔSOBNOSTI  MESTA  STARÁ  ĽUBOVŇA 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 12.08.2021 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 12.08.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 12.08.2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 25.08.2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 27.08.2021 

 

Pripomienky zaslať: 

• písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

• elektronicky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

 kultura@staralubovna.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni: 23.09.2021 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta: 24.09.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 15 – dňom od vyvesenia 

mailto:katarina.zeleznikova@staralubovna.sk


 

 

 

MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v uznesení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa § 20 ods. 3 písm. a)  zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom  sa 

uznieslo Mestské  zastupiteľstvo Mesta Stará Ľubovňa podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

o obecnom zriadení 

 

Všeobecne záväzné 

 nariadenie č. 48 

 
O URČENÍ  MIESTA  A ČASU  ZÁPISU DIEŤAŤA  NA  

PLNENIE  POVINNEJ  ŠKOLSKEJ  DOCHÁDZKY  

V ZÁKLADNÝCH  ŠKOLÁCH  V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  

PÔSOBNOSTI  MESTA  STARÁ  ĽUBOVŇA 
 

 

schválené uznesením MsZ č. XII/2008 pod B 207   zo dňa 18.9.2008 

úpravy a doplnky: 

uznesenie MsZ č. XXXII/2014 pod č. 839 zo dňa 18.9.2014. 

uznesenie MsZ č. X/2015 pod č. 201 zo dňa 12.11.2015, 

uznesenie MsZ č. XXI/2021 pod č. 817 zo dňa 23.09.2021. 

 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenie 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky. 

 

2. Mesto Stará Ľubovňa je zriaďovateľom nasledovných základných škôl: 

 

• Základná škola, Komenského 6, Stará Ľubovňa 

• Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa 

• Základná škola, Za vodou 14, Stará Ľubovňa 

• Základná škola, Podsadek 140, Stará Ľubovňa 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 2 

Povinnosť zákonného zástupcu 

 

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

dochádzky v základnej škole1 v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak 

zákonný zástupca  pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu2.  

 

2. Konkrétne miesto zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky je určené v platnom 

Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa. 

 

 

Čl. 3 

Zápis do 1. ročníka základnej školy 

miesto a čas 

 

1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

i v elokovanom pracovisku sa uskutoční v čase od 13.00 h do 17.00 h vždy v prvú 

stredu až piatok v týždni po 1. apríli, ktorý predchádza začiatku školského roka, 

v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. V prípade, že stanovený 

termín bude zhodný s veľkonočnými prázdninami, termín zápisu sa presúva na 

nasledujúcu stredu až piatok. 

 

2. V mimoriadnych prípadoch je možné na základe dohody medzi riaditeľom základnej 

školy  a zákonným zástupcom dieťaťa, uskutočniť zápis aj mimo oficiálne 

stanoveného času zápisu, musí  však byť dodržané, aby sa zápis uskutočnil v termíne 

do 30. apríla v kalendárnom  roku, v ktorom je začiatok školského roka, v ktorom má 

dieťa začať plniť povinnú školskú  dochádzku3. 

 

3. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa sa realizuje v priestoroch 

jednotlivých základných škôl, ako aj elokovaných pracovísk, ktoré sú súčasťou týchto 

škôl. 

 

4. Riaditelia základných škôl obvyklým spôsobom zverejnia miesto, čas a ďalšie 

podrobnosti zápisu do 1. ročníka najneskôr 30 dní pred termínom zápisu. 

 

 

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. 

 

 
1 Ust.§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. 
2 Ust. § 20 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z.z. 
3 Ust. § 20 ods. 2 Zákona č. 245/2008 Z.z. 



 

 

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. 

 

4. Zmena VZN č. 48 bola schválená na MsZ v Starej Ľubovni č. XXI/2021 uznesením č. 

817, dňa 23.09.2021 a nadobúda účinnosť 15 - dňom do dňa vyvesenia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PhDr. Ľuboš Tomko 

          primátor mesta 


