
Všeobecne záväzné nariadenie Obce  Sekule 

 

č.  4/2017   

 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sekule 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach v zmysle § 4 ods. 3, § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné  

nariadenie. 

 

§1 

Predmet úpravy 

 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť miesto a čas 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou 

školou Sekule (ďalej len „základná škola“). 

2. Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Sekule je obec Sekule. 

 

§2 

Miesto a čas zápisu dieťaťa 

 

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

zriaďovateľom je obec Sekule, sa koná v čase od 14:00 hod. do 17:30 hod. vo štvrtok v 

druhý kalendárny aprílový týždeň, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má 

dieťa plniť povinnú školskú dochádzku. V prípade, že stanovený termín bude zhodný 

s prázdninami alebo iným voľnom vo vyučovacom procese, termín zápisu sa presúva na 

nasledujúci štvrtok. 

2. Riaditeľ základnej školy je oprávnený podľa potreby určiť náhradné termíny na zápis 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v inom čase, než je 

stanovený v odseku 1, a to tak aby sa zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

uskutočnil v apríli toho roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa 

plniť povinnú školskú dochádzku. Náhradné termíny zápisu zverejní riaditeľ základnej 

školy podľa odseku 4. 

3. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je obec Sekule, sa realizuje v miestnostiach určených riaditeľom základnej 

školy. 

4. Riaditeľ základnej školy zabezpečí v dostatočnom predstihu zverejnenie dátumu, miesta a 

času zápisu v budove školy obvyklým spôsobom a na internetových stránkach základnej 

školy a obce Sekule. 

 



§ 3 

Povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa 

 

1. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto 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. 

 

§ 4 

Zrušovacie ustanovenie 

 

1. Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Sekule č. 3/2008 o určení miesta a 

času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej 

zriaďovateľom je obec Sekule. 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Sekule a možno 

ich vykonať len všeobecne záväzným nariadením. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Sekuliach sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného 

zariadenia na svojom zasadnutí dňa 13.12.2017 uznesením č. 210/2017 a toto všeobecne 

záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2018. 

 

 

                                         

 

 

 

Pavla Maxianová 

   starostka obce 

 

       

 

 

 

 


