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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrany
č. 2/2017
o určení miesta a čas zápisu detí do základnej školy, zriaďovateľom ktorej je Obec
Modrany
Obecné zastupiteľstvo v Modranoch podľa § 6 ods.2 a § 20 ods.3 písm. a) zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) Obec Modrany ako
zriaďovateľ základných škôl na území obce podľa osobitného zákona1 určuje miesto a čas
zápisu detí do základnej školy na území obce zriaďovateľom ktorej je obec.
§1
Miesto a čas zápisu
Obec Modrany ako zriaďovateľ základnej školy určuje miesto a čas zápisu detí do
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základnej školy v súlade s osobitným zákonom nasledovne:
Názov školy. Základná škola Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským Modrany
- Édes Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hlavná 359, Modrany.
Miesto zápisu: Základná škola Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským Modrany
- Édes Gergely Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Hlavná 359, Modrany
Čas zápisu: v roku 2018 v dňoch 10 a 11 apríla 2018 (utorok a streda)
v roku 2019 v dňoch 9 a 10. apríla 2019 (utorok a streda)
v roku 2020 v dňoch 14. a 15. apríla 2020 (utorok a streda)
vždy v čase od 14.00 do 17.00 hod
§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Modranoch dňa 14.12.2017
(2) Návrh VZN pred predložením na rokovanie obecného zastupiteľstva bolo zverejnený
v súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
(3) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrany č. 1/2017 o určení miesta a
čas zápisu detí do základnej školy, zriaďovateľom ktorej je Obec Modrany
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 30.12.2017.
V Modranoch dňa 15.12.2017
Štefan Édes
starosta obce
§ 6 ods.1 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
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§ 20 ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1

Dôvodová správa
V zmysle § 6 ods.1 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 Obec
pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením
základné školy podľa siete.
V zmysle § 20 ods.1 až 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v
školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla,
ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú
dochádzku.
(3) Miesto a čas zápisu podľa odseku 2 určí a) obec všeobecne záväzným nariadením.
(podľa § 6 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).
V súlade s cit predpismi bol priravený návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí do
Základnej školy Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským - Édes Gergely
Alapiskola, Hlavná 359, Modrany, zriaďovateľom ktorej je Obec Modrany.
Návrh VZN bol v súlade s § 6 ods.3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov bolo zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce xx.xx.2017
a na internetovej adrese obce
K návrhu VZN v lehote 10 dní v zmysle § 6 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. boli – neboli
podané
(Vyhodnotenie – ak boli podané - § 6 ods.6 a 7 zákona č.369/1990 Zb.)

