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Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016
 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 21.12.2015

Názov bodu programu: Návrh znenia VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

A) s ú h l a s í
s  návrhom  znenia  VZN  o  mieste  a  čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej
dochádzky v základnej škole v predloženom znení, ktorým sa nahradí VZN č. 5/2008 o mieste
a  čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky v  základnej  škole  zo  dňa
16.12.2008.

B) ž i a d a
starostu  mestskej  časti  Bratislava  –  Záhorská  Bystrica,  o  zabezpečenie  bezodkladného
zverejnenia návrhu VZN v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.



Dôvodová správa

Na základe § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a  doplnení  niektorých zákonov (ďalej  len „školský zákon“)  určuje  miesto a  čas
zápisu  obec  všeobecne  záväzným  nariadením.  V  prostredí
mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  (ďalej  len  „mestská  časť“)  sú  úlohy
zriaďovateľa základných škol a školských zariadení podľa § 7a ods. 2 písm. g) zákona č.
369/1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave vyhradené mestskej časti.

Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
č. 5/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, ktorým sa:

1. stanovujú práva a povinnosti rodičov, alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má
dieťa zverené do osobnej alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa v
základných školách na území mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica (ďalej len
„mestská časť“,

2. určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Toto všeobecne záväzné nariadenie v § 4 ods. 1 určuje termín a čas zápisu detí do 1. ročníka
základnej školy na prvý piatok od 15:00 h do 18:00 h a v prvú sobotu od 8:00 h do 12:00 h v
mesiaci február príslušného roka.

Dňom 1.9.2015 nadobudol účinnosť zákon č.  188/2015 ktorým sa mení a  dopĺňa školský
zákon. Novelizácia školského zákona okrem iného zavádza zmenu v ustanovení § 20 ods. 2,
ktorý určuje termín zápisu nasledovne:

V § 20 ods. 2 sa slová „15. januára do 15. februára“ nahrádzajú slovami „1. apríla
do 30. apríla“.

Vzhľadom k faktu, že novela školského zákona nadobudla účinnosť 1.9.2015, je v prostredí
mestskej časti potrebné uviesť existujúce všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 do súladu s
platnou legislatívou / menovite s uvedeným školským zákonom.

S ohľadom na povinný postup pri  vydávaní všeobecne záväzných nariadení vyplývajúci z
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, je potrebné zabezpečiť nasledovný postup:

1. dňa 21.12.2015 zverejniť návrh nového všeobecne záväzného nariadenia v súlade s
§ 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

2. najskôr 5.1.2016 a najneskôr 6.1.2016 schváliť  všeobecne záväzné nariadenie so
zapracovanými zmenami podľa novely školského zákona.

V prípade nedodržania popísaného postupu (termínov) postupu bude vyhlásenie zápisu detí do
1. ročníka základnej školy v rozpore:

a) s  platným  všeobecne  záväzným  nariadením  v  prípade  vyhlásenia  zápisu  podľa
školského zákona

b) v  rozpore  so  školským  zákonom  v  prípade  vyhlásenia  zápisu  podľa  platného
všeobecne záväzného nariadenia

 


