
 Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Úľany  na  základe ust. § 20 ods.3 písm. a)  zákona č. 

245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších právnych predpisov    v súlade s  ust. § 6 ods.2 a s ust. § 11 ods. 4 

písm. g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  

predpisov a  v y d á v a   toto  

 

 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

č. 2/2016 
o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole Mihálya Borsosa s vyučovacím jazykom 

maďarským – Borsos Mihály Alapiskola, ktorej zriaďovateľom je  

obec Veľké Úľany  

 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 

(1) Obec je zriaďovateľom základnej školy – Základná škola Mihálya Borsosa s vyučovacím 

jazykom maďarským – Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora  č.8 , Veľké Úľany  

 

(2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky. 

 

(3) Podľa § 20 ods. 2 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je zákonný zástupca 

dieťaťa  povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej 

len "zápis"). Zápis sa koná od 1.apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v 

ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

 

Čl. 2 

Určenie miesta a času zápisu  

 

Obec určuje, že zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Mihálya 

Borsosa s vyučovacím jazykom maďarským – Borsos Mihály Alapiskola, Štefana Majora  č. 8 , Veľké 

Úľany sa vykoná  dňa 11. apríla  2016 v  čase od 14:30  do 18:00 hod.  v miestnosti  č.9.  

 

Čl. 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1)  Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké   

       Úľany č. 5/2008  o určení miesta a času zápisu  dieťaťa  na plnenie povinnej školskej  

       dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Veľké Úľany. 

 
(2)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  

       obce Veľké Úľany . 



 

(1)  Toto  všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Úľany  

  dňa 09.03.2016 uznesením č. 44-OZ/2016 bod č.8. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.apríla 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Vo Veľkých Úľanoch  dňa  10.03.2016                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Gőgh                                                                                                           

starosta obce 

 


