Mesto Prievidza v súlade s ustanovením § 6, ods. 2 a § 11, ods. 4, zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 2
písm. g) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 20 ods.
2, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/ 2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole

Článok I.
Miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
1. Zápis dieťaťa do 1. ročníka sa koná v priestoroch základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza :
ZŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza,
ZŠ, Ulica energetikov 242/39, Prievidza,
ZŠ, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza,
ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza,
ZŠ, Rastislavova ulica 416/4, Prievidza,
ZŠ, Ulica S. Chalupku č. 313/14, Prievidza,
ZŠ, Ulica P. J. Šafárika 3, Prievidza.
2. Zápis dieťaťa do 1. ročníka sa koná v mesiaci apríl jeden pracovný deň, a to
poslednú stredu v mesiaci v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Článok II.
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 98/2008 z 25.
novembra 2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení v úplnom znení so
zapracovanými dodatkami č.1,č.2.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/ 2016 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Prievidzi dňa 09.02.2016.
2. Návrh VZN č. 01/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Prievidza a na
internetovej stránke mesta Prievidza od 19.01.2016
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/ 2016 nadobúda platnosť 15. dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Prievidza.
4. Úplné znenie VZN č. 1/2016 bude prístupné na Mestskom úrade v Prievidzi a na
internetovej stránke mesta www.prievidza.sk.

V Prievidzi dňa 09.02.2016

JUDr. Katarína Macháčková, v. r.
primátorka mesta

