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Obec Veľká Lomnica podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 20 ods. 1, ods. 2, 

ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte iba „školský zákon“) 

 

 

 

 

v y d á v a 

 

pre územie Obce Veľká Lomnica 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
 

 

 

č. 7/2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v Základnej škole s materskou školou vo Veľkej Lomnici                                                 



Obecné zastupiteľstvo Obce Veľká Lomnica podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

podľa § 20 ods. 1, ods. 2, ods. 3  písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon, sa uznieslo 

na tomto všeobecnom záväznom nariadení /ďalej len „nariadenie“/: 

 

 

čl. 1 

Základné ustanovenie 

 

Toto nariadenie upravuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole v Obci Veľká Lomnica (ďalej len „obec“), ktorej zriaďovateľom je obec. 

 

čl. 2 

Miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

1. Miestom zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky je sídlo Základnej školy        

s materskou školou, ktorých zriaďovateľom je obec: Základná škola s materskou školou, 

Školská 267, 059 52  Veľká Lomnica. 

2. Zápis sa uskutočňuje pred nástupom na povinnú školskú dochádzku v Základnej škole  

s materskou školou, Školská 267, 059 52  Veľká Lomnica v: 

a) tretí utorok v mesiaci apríl, v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod. a od 14.00 hod. do 

16.00 hod. 

b) tretiu stredu v mesiaci apríl, v čase od 08.00 hod. do 13.00 hod. 

  

čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a dodatky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici 3/5 

väčšinou prítomných poslancov. 

2. VZN č. 7/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v Základnej škole s materskou školou vo Veľkej Lomnici schválené Obecným 

zastupiteľstvom vo Veľkej Lomnici dňa 10.12.2015 

3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Veľká Lomnica č. 4/2014, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školu vo Veľkej 

Lomnici zo dňa 19.06.2014. 

 
  

 

 

 

 

 Mgr. Peter Duda 

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 


