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Mesto Lipto4‘ský Mikuláš, podfa 5 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskoršich predpisov, v spojeni s 5 20 ods. 3 písmeno a) zákona
NR SR Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni vydáva pre územie mesta Liptovský
Mikuláš toto
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 2í2017NZN
ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie Č. 8I2OIINZN o určení
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských
zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách

Článok I
Zmeny platného VZN
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/201 1NZN v platnom
zneni sa meni a doplňa takto:
1. V článku 3 odsek 4 sa termin ‚po 15. februáď nahrádza termínom „po 30. apríl!‘
2. V článku 8 odsek 1 sa v druhej vete vypůšťa od 14,00 hod do 17,30 hod.“
„

3. Článok 8 sa dopIňa odsekom (3) v tomto znení: Prasný čas zápisu určí riadUeľ
základnej školy a písomne ho oznámi zriaďovaterovi do 1. marce bežného roka.“

Úplné znenie článku 3, odseku 4 po vyššie uvedenej zmene:
(4) Prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre
nasledujúci školský rok v materských školách v zriaďovateľskej pósobnosti mesta
Liptovský Mikuláš bude prebiehať cez pracovný týždeň, nasledujúci po 30. aprili
v čase od 0800 hod. do 16,00 hod.
Úplné znenie článku 8 po vyššie uvedenej zmene a doplnení:
(1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis“). Zápis sa koná prvé dva pracovné dni
nasledujúce po pátnástom apríli bežného roka, ktorý predchádza začiatku školského
roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
(2) Riaditeľ základnej školy oznámí miesto a Čas zápisu v priestoroch základnej školy
a v dostatočnom predstihu zabezpečí zverejnenie týchto údajov na vstupe do budovy
základnej školy, na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke zriaďovateľa.

(3) Presný čas zápisu urči riaditeľ základnej školy a písomne ho oznámi
zriaďovateľovi do 1. marca bežného roka.“

Článok II
Záverečné ustanovenia
(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa
16. 02. 2017.
(2) VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
(3) Dňom účinnosti tohto VZN sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie
mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2O11NZN.

Ing. Jánjslcháč, PhD.
primMor mesta

