
NÁVRH 
VZN obce Hamuliakovo 

č. xx/2022 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na primárne vzdelávanie  do 1. ročníka 

Základnej školy Hamuliakovo   
 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Hamuliakovo vo veciach územnej samosprávy  

v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  a  zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto: 
všeobecne záväznom nariadení 

 
Článok I. 

ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 
1.  Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej ,VZN") je určiť miesto a čas zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Hamuliakovo, Dunajská 
126/16A, Hamuliakovo (ďalej „Základná škola"), ktorej zriaďovateľom je Obec 
Hamuliakovo. 

 
 

Článok II. 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA MIESTO A ČAS ZÁPISU DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ 

ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 
1) Obec Hamuliakovo určuje dátum, čas a miesto konania zápisu na stredu a štvrtok tretí 

aprílový týždeň v čase od 13,00 do 16,00 hod1.  
2) V prípade, že stanovený termín zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole bude totožný s prázdninami alebo iným voľnom vo vyučovacom procese, 
prípadne inou udalosťou zabraňujúcou vykonaniu zápisu v určenom termíne, termín zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa presúva na 
nasledujúcu stredu a štvrtok, to znamená v stredu a štvrtok v poslednom aprílovom týždni 
v čase od 13,00 do 16,00 hod.  

3)  Miestom zápisu2 je budova3 základnej školy Dunajská 134/12, 90043 Hamuliakovo. 
 
 

Článok III. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1.  Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. xx/2022 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v 
Hamuliakove dňa xx.xx.2022 

2.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom xx.xx.2022 
 
 
V Hamuliakove, dňa  Ing. Ludmila Goldbergerová 

 starostka 

 
1 § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov  
2 § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov  
3 Tzv. stará budova základnej školy medzi poštou a ambulanciou všeobecného lekára. 


