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Mestské zastupite¾stvo v Krompachoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 
è.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor�ích predpisov a zákona è.245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní /�kolský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto V�eobecne 
záväzné nariadenie è. 2/2015 o urèení miesta a èasu zápisu die�a�a na plnenie povinnej �kolskej 
dochádzky . 
 

 

                                                         #l.!I 

Miesto!a! as!zápisu 

 

1. Zápis detí do 1. roèníkov sa uskutoèní v priestoroch základných �kôl v zriaïovate¾skej 
pôsobnosti mesta Krompachy pod¾a urèených �kolských obvodov v zmysle VZN è. 1/2004 
o urèení �kolských obvodov základných �kôl na území mesta Krompachy. 

2. Na plnenie povinnej �kolskej dochádzky mesto Krompachy ako zriaïovate¾ Základnej �koly s 
materskou �kolou, Maurerova 14, Základnej �koly, Zemanská 2 a Základnej �koly s materskou 

�kolou, SNP 47 urèuje termín prihlásenia die�a�a na plnenie povinnej �kolskej dochádzky 
v základnej �kole nasledovne: 
pre �kolský rok 2016/2017 na deò 23.1.2016 v èase od 9.00 hod. do 12.hod.  
pre �kolský rok 2017/2018 na deò 21.1.2017 v èase od 9.00 hod. do 12.hod. 
pre �kolský rok 2018/2019 na deò 20.1.2018 v èase od 9.00 hod. do 12.hod. 
pre �kolský rok 2019/2020 na deò 19.1.2019 v èase od 9.00 hod. do 12.hod. 

 

 

  #l.!II  

Závere né!ustanovenia 

 

1. Ka�dá zmena miesta a èasu zápisu sa uskutoèòuje doplnkami v�eobecne záväzného 
nariadenia. 

2. Na tomto v�eobecne záväznom nariadení sa uznieslo mestské zastupite¾stvo dòa 17.! júna!
2015 uznesením! .!7/G.1. 

3. Nadobudnutím úèinnosti tohto nariadenia sa ru�í VZN è. 5/2008 o urèení miesta a èasu zápisu 
die�a�a na plnenie povinnej �kolskej dochádzky a o zápise na predprimárne vzdelávanie. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Ing.!Iveta!Ru�inová 

                                                                                            primátorka!mesta 
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Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Doplnok č. 1 k 
Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky . 
 

 

                                                          

V Čl. I v bode 2. sa vypúšťa text: 
 

pre školský rok 2016/2017 na deň 23.1.2016 v čase od 9.00 hod. do 12.hod.  
pre školský rok 2017/2018 na deň 21.1.2017 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 
pre školský rok 2018/2019 na deň 20.1.2018 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 
pre školský rok 2019/2020 na deň 19.1.2019 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 
 

a nahrádza sa textom:  
  

pre školský rok 2016/2017 na deň 16.4.2016 v čase od 9.00 hod. do 12.hod.  
pre školský rok 2017/2018 na deň   8.4.2017 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 
pre školský rok 2018/2019 na deň 14.4.2018 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 
pre školský rok 2019/2020 na deň  6.4.2019  v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 
 

 

  Čl. II  
Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 23.11.2015. 
2. Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch  uznesením č. 11/E.3 

3. Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta Krompachy dňa 

16.12.2015a nadobúda účinnosť 31.12.2015 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                           primátorka mesta 
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