
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BA ŇA č. 7/2015 

zo dňa 16.12.2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  
 
   
   Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 zákona NR SR 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 (ďalej len VZN): 
 

Článok I. 
Základné ustanovenia  

 
       (1) Týmto VZN mesta Nová Baňa sa určuje v zmysle § 20 zákona NR SR č. 245/2008 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa. 
 

Článok II. 
Miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 
(1) Za miesto zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 

Jána Zemana určuje Mesto Nová Baňa priestory Základnej školy Jána Zemana, 
Školská 6, 968 01 Nová Baňa.  
 

(2) Čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Jána 
Zemana v Novej Bani určuje Mesto Nová Baňa na pondelok a utorok druhý 
aprílový týždeň v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má 
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku, v čase od 8.00 – 13.00 hod. 
V prípade, že na niektorý z týchto dní prípadne deň školských prázdnin, určuje 
Mesto Nová Baňa čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v Základnej škole Jána Zemana na pondelok a utorok tretí aprílový týždeň,  ktorý 
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú 
školskú dochádzku, v čase od 8.00 – 13.00 hod. 

 
 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
 VZN vyvesené na úradnej tabuli od 1.12.2015 do 15.12.2015. 
 VZN schválené uznesením MsZ č. 120/2015 dňa 16.12.2015. 
 VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 17.12.2015 do 31.12.2015. 
 Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa 5/2011 zo dňa 
23.6.2011. 
 VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2016. 
 
 
 
        Mgr. Ján Havran, v.r. 
        primátor mesta 


