
NÁVRH 

 

Mesto Leopoldov v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 20 zákona č. 245/2008 

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

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 108/2015  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Námestie sv. Ignáca 31, 

Leopoldov 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Mesto Leopoldov je zriaďovateľom Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, 

Leopoldov. 

 

Čl. 2 

Miesto a čas zápisu 

 

1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Námestie sv. 

Ignáca 31, Leopoldov sa koná od 1. apríla do 30. apríla roka, ktorý predchádza začiatku 

školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Čas zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky určí a obvyklým spôsobom zverejní 

riaditeľ základnej školy minimálne 7 dní pred stanoveným termínom. 

2. Riaditeľ Základnej školy, Námestie sv. Ignáca 31, Leopoldov určí miestnosti, v ktorých 

sa zápis uskutoční. Miestnosť určená pre zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky bude označená a informácia o miestnosti, v ktorej sa zápis uskutoční, bude 

umiestnená na viditeľnom mieste pri vchode do budovy školy. 

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

osobné údaje: 

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

štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, 

b. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných 

zástupcov. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 108/2015  o určení miesta a času 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Námestie sv. 



Vyvesené dňa: 
Zvesené dňa: 

Ignáca 31, Leopoldov sa ruší Dodatok č. 1 k VZN č. 45/2004 o určení školských 

obvodov Základnej školy Leopoldov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 23. 09. 2008. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 108/2015  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Námestie sv. Ignáca 31, 

Leopoldov schválilo Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove dňa 09. 12. 2015 nariadením 

č. .............. .  

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 108/2015  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole, Námestie sv. Ignáca 31, 

Leopoldov nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2016. 

 

 

 

 

Mgr. Terézia Kavuliaková 

                             primátorka mesta 


