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Mesto Nová Dubnica na základe § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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 v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Nová Dubnica  

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2015 

Mesta Nová Dubnica 

 

o doplnení a zmene 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2014  

- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času 

- o výške príspevku v základnej umeleckej škole 

- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach 

v znení VZN č. 3/2015 

 

VZN sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

 

- Článok 3 – doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie:  

 

 

 

Článok 3 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa 

 na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole (ďalej len zápis). 

2. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  

3. Zápis detí v Základnej škole, ul. Janka Kráľa 33/1, 018 51 Nová Dubnica :  

- miesto zápisu : Základná škola, ul. Janka Kráľa 33/1, 018 51 Nová Dubnica, pavilón K, 

miestnosť č. K 28, K 30 a K 31.  

- termín zápisu :  Zápis sa koná vždy v tretí utorok a stredu v mesiaci apríl, ktorý predchádza 

začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 

V prípade, že v uvedených dňoch budú veľkonočné prázdniny, zápis detí sa uskutoční v prvý 

utorok a stredu po prázdninách.  

       - čas zápisu : od 14,00 hod. do 18,00 hod.  

 

 



 

Záverečné ustanovenia 

Článok 10 

 

1. Kontrolou dodržiavania tohto VZN vykonávajú:  

a) hlavný kontrolór mesta 

b) komisia školstva 

2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 04. 11. 2015, 

uznesením č. 111. 

3. VZN nadobúda účinnosť  01. 01. 2016    

     

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec  

primátor mesta  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


