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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

obce Pečovská Nová Ves č. 1/2023 

o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka   

základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Pečovská Nová Ves   

 
 

          Obec  Pečovská Nová Ves  podľa ustanovenia § 6 ods. 2  a § 11 ods. 4 g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §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 predpisov vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie: 

  

 

Článok 1 

Predmet úpravy  

 
       Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej 

školskej  dochádzky .  

 

 

Článok 2  

Čas zápisu  
 

Na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školský rok 

2023/24 obec Pečovská Nová Ves ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves, 

Školská 12,  určuje termín prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole  (termín zápisu ) na deň :   

  1. apríl 2023 v čase od 15.00 hod. do 18:00 hod.  

 

 

Článok 3  

Miesto zápisu  
 

Miestom zápisu pre školský obvod Základnej  školy s MŠ, Školská 12, Pečovská 

Nová Ves sú označené priestory v budove tejto školy, ktoré na tento účel určí riaditeľ 

školy. 

 

 

Článok 4 

Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

1. Na  tomto  všeobecne záväznom   nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce 

Pečovská  Nová  Ves dňa 10.2.2023 uznesením č. 31/2023. 

 



2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie  nadobúda účinnosť 01.03.2023. 

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

nariadenie č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Pečovská Nová 

Ves účinné od 1.1.2016. 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, 10.2.2023   

 

 

 

                                                                                    PhDr. Jaroslav Dujava 

 starosta obce  


