Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO

Číslo: VZN–12/ 2015

Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
29.09.2015
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
29.09.2015
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
29.09.2015
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
08.10.2015
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
- elektronicky na adresu: viera.chudikova@brezno.sk
- faxom na číslo: 048 6306 229
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
09.10.2015
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

14.10.2015
06.11.2015
01.01.2016

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.
primátor mesta
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna podľa sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie miesta a času zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky.

§2
Vymedzenie pojmov
1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a v školách pre
žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
2) Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

II. ČASŤ
§3
Miesto a čas zápisu
Mesto Brezno určuje miesto a čas zápisu nasledovne:
a) Miesto zápisu
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno
Základná škola s materskou školou Pionierska 2, Brezno
Základná škola s materskou školou MPČĽ 35, Brezno
b) Čas zápisu
Slávnostný zápis – tretia nedeľa nasledujúca po 1. apríli o 14,00 hod.
Pre ostatných, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť slávnostného zápisu – každý pracovný deň od 1.
apríla do 30. apríla v čase od 13,00 hod. do 15,00 hod.
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III. ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§4
Spoločné ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecné záväzné
nariadenie číslo: VZN – 09/2008.

§5
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
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