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Mestské zastupiteľstvo v Púchove na základe samostatnej pôsobnosti podľa
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon), vydáva
Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Púchov č. 4/2012 o mieste
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.
Článok 5 ods. 5.2 sa nahrádza novým znením nasledovne:
5. 2 Podľa § 20 ods. 2 školského zákona sa zápis koná od 1. apríla do 30. apríla,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú
školskú dochádzku.
Článok 5 ods. 5.3 sa nahrádza novým znením nasledovne:
5. 3 V súlade s § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona určuje Mesto Púchov
každoročný termín zápisu nasledovne: dve po sebe nasledujúce stredy po 1. apríli
príslušného kalendárneho roka, v čase od 14. 00 h do 17. 00 h.
12. Zrušovacie ustanovenia
12. 1. Zrušuje sa Článok 5 ods. 5. 2. a ods. 5. 3 VZN č. 4/2012 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov.
13. Záverečné ustanovenia
13. 1. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Púchov č. 4/2012 bol
schválený Mestským zastupiteľstvom v Púchove dňa 10. 12. 2015, uznesením
č. 128/2015.
13. 2. Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Púchov č. 4/2012
nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.
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Dôvodová správa
Novela č. 188/2015 Z. z. zmenila ustanovenia § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Termín zápisu detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základných školách sa v zmysle uvedenej novely zmenil tak, že
zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
V súlade § 20 ods. 3 písm. a) školského zákona miesto a čas zápisu určí obec
všeobecne záväzným nariadením.
Doplnkom č. 1 k VZN č. 4/2012 určuje Mesto Púchov v súlade s § 20 ods. 3
písm. a) školského zákona každoročný termín zápisu nasledovne: dve po sebe
nasledujúce stredy po 1. apríli príslušného kalendárneho roka, v čase od 14. 00 h do
17. 00 h.
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