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Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické alebo 

právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu v písomnej forme alebo elektronicky na  

adrese: obec@kanianka.sk. Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo  odporučiť úpravu 

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

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ prihliadať a to najmä vtedy 

ak pripomienky nie sú zdôvodnené.  
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Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kanianka 

č. 4/2023,  

 
ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy 

 

 

  
Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka vo veciach územnej samosprávy  v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 

369/1990 Zbierky o obecnom zriadení  v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z.  

o štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školsky zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov sa uznieslo na tomto  

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNOM   NARIADENÍ, 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy 

 

Čl. 1 

 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

(1) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa 

dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  

 

(2) Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý 

pobyt (spádová škola). Znenie prvej vety neplatí ak zákonný zástupca pre svoje dieťa vyberie inú 

základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej základnej 

škole ako je obvod, v ktorom má žiak trvalý pobyt. 

 

(3) Školský obvod základnej školy zriadenej obcou určuje obec svojim všeobecne záväzným 

nariadením v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov. 

 

(4) Žiak, ktorý nemá trvalé bydlisko, plní povinnú školskú dochádzku v spádovej škole, ktorú určí 

orgán miestnej štátnej správy v školstve.  

 

Čl. 2 

 

Určenie miesta a času zápisu do základnej školy 

 

(1) Obec Kanianka je zriaďovateľom Základnej školy Kanianka, SNP 587/4, 972 17 Kanianka  

a určuje miesto a čas zápisu dieťaťa do základnej školy. 

 

(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, a to formou zápisu do školy. 

 

(3) Miesto a čas zápisu určuje obec podľa § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

(4) Obec Kanianka   u r č u j e  pre Základnú školu Kanianka vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

miesto a čas zápisu nasledovne: 



 

Zápis dieťaťa do 1. ročníka sa koná v mesiaci apríl, a to štvrtú sobotu v mesiaci v čase od 

9.00 – 13.00 hod v budove Základnej školy Kanianka, ul. SNP 587/4, Kanianka. 

 

(5) Pri zápise dieťaťa zákonný zástupca predloží platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

V osobitných závažných prípadoch môže škola dohodnúť so zákonným zástupcom žiaka náhradný 

termín zápisu. 

 

(6) V súlade s novelou zákona 245/2008 v Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov,  základná škola  pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v súlade s ust. §11 ods. 6 školského zákona vyžaduje: 

 

         a) osobné údaje o dieťati v rozsahu  

- meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na   

rodnom liste),  

- dátum a miesto narodenia, 

- adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na 

adrese trvalého pobytu,  

- rodné číslo,  

- štátna príslušnosť,  

- národnosť,  

- fyzické a duševné zdravie, 

- rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti. 

 

b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu  

- titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,  

- spôsobilosť na právne úkony,  

- adresa bydliska a druh pobytu, 

- kontakt na účely komunikácie, 

- dosiahnuté vzdelanie. 

 

Čl. 3 

 

Záverečné ustanovenia 

 

. 

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 4/2023 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Kanianka uznesením č. ....../2023 zo dňa 29. marca 2023.  

(2) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší účinnosť VZN  č. 1/2022, ktorým sa 

určuje miesto a čas zápisu do základnej školy. 

 

(3) Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14. apríla 2023. 

 

V Kanianke .............................. 

 

 

 

                                                             Peter Bielický, DiS. art. 

                                                               starosta obce 



 

Obec Kanianka 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023, 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu do základnej školy 
 

 

 

 

Návrh VZN    

-      vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa 14.03.2023   

-    zverejnený na internetovej stránke obce  dňa  14.03.2023   

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 14.03.2023   

 

 

 

Doručené pripomienky (počet):  .............  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  .............. 

Vyhodnotenie pripomienok k VZN doručené poslancom dňa:  ...............  

Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kanianke dňa :  ................ 

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce Kanianka a na elektronickej 

úradnej tabuli obce Kanianka dňa: ..............  

VZN nadobúda účinnosť dňom: ...............  

 

 

 

vyvesené   dňa :  ..................   

 

zvesené    dňa:  ................... 

 

 

 


