
 
 

  OBEC BRUSNO, Ondrejská 360/1, 976 62  BRUSNO 

 
 VZN č.1/2021 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli  obce dňa 11.03.2021 

Zverejnený na internetovej stránke obce 
(úradná nástenka) dňa 

11.03.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové 
konanie 
Pripomienky  je možné zaslať: 
- poštou alebo osobne na Obecný úrad 
Brusno,   Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno 
- elektronicky  na e-mailovú adresu  
obecbrusno@stonline.sk 

12.03.2021 

Zvesené z úradnej tabule 07.04.2021 

Dátum  ukončenia lehoty pripomienkového 
konania 

31.03.2021 

Vyhodnotenie  pripomienok k návrhu VZN 
uskutočnené dňa 

Bez pripomienok 

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Uznesením č. 5/2021   zo dňa 07.04.2021 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 08.04.2021 

Zverejnené na internetovej stránke obce 
( úradná nástenka) dňa 

08.04.2021 

Nadobúda účinnosť dňom 15. dňom od jeho vyhlásenia 

 
              
     Obecné zastupiteľstvo obce Brusno vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle  
§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 až 3 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 v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto: 
 

všeobecne záväznom nariadení 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 

§ 2 

https://www.nemecka.info/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah258_13.pdf&original=návrh%20VZN_určenie%20dotácie%20na%20žiaka_2020.pdf
https://www.nemecka.info/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah258_13.pdf&original=návrh%20VZN_určenie%20dotácie%20na%20žiaka_2020.pdf


Miesto a čas zápisu dieťaťa 
 
     Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom 
roku 2021/2022  sa koná v Základnej škole s materskou školou Brusno  v budove 2. 
stupňa dňa: 
 
 

od 23. apríla do 29. apríla  2021 
od 13.00 do 15.00 hod. 

 
§ 3 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  zrušuje VZN obe Brusno číslo 2/2020 zo dňa 
20.04.2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021  schválilo obecné zastupiteľstvo obce 
Brusno na svojom zasadnutí dňa 07.04.2021 uznesením č. 5//2021. 
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 23.04.2021. 
 
 
 
V Brusne 08.04.2021 
 
 
 
               ………………………. 
                 Ing. Jozef Šimeček 

   starosta obce 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 VZN č. 2/2020  

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli  obce dňa 2.3.2020 

Zverejnený na internetovej stránke obce (úradná 

nástenka) dňa 

2.3.2020 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové 

konanie 
Pripomienky  je možné zaslať: 

- poštou alebo osobne na Obecný úrad Brusno,   

Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno 

- elektronicky  na e-mailovú adresu  

obecbrusno@stonline.sk 

3.3.2020 

Zvesené z úradnej tabule 15.4.2020 

Dátum  ukončenia lehoty pripomienkového 

konania 

26.3.2020 

Vyhodnotenie  pripomienok k návrhu VZN 

uskutočnené dňa 

Na základe rozhodnutia  Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR  číslo: 

2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020, 

zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v školskom roku 

2020/2021  sa uskutoční s dôrazom na 

dodržiavanie hygienicko - epidemiologických 

opatrení  len elektronicky v dňoch : 21. 4. 2020   
-  24. 4. 2020 

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie Uznesením č. 5/2020 zo dňa 20.4.2020 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 20.4.2020 

Zverejnené na internetovej stránke obce 

( úradná nástenka) dňa 

20.4.2020 

Nadobúda účinnosť dňom 21.4.2020 

 

              
     Obecné zastupiteľstvo obce Brusno vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle  § 6 ods. 2 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. 

b) a § 6 ods. 1 až 3 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 v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 

245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

sa uznieslo na tomto: 

https://www.nemecka.info/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah258_13.pdf&original=návrh%20VZN_určenie%20dotácie%20na%20žiaka_2020.pdf
https://www.nemecka.info/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah258_13.pdf&original=návrh%20VZN_určenie%20dotácie%20na%20žiaka_2020.pdf
https://www.nemecka.info/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah258_13.pdf&original=návrh%20VZN_určenie%20dotácie%20na%20žiaka_2020.pdf


 

 

 

 

všeobecne záväznom nariadení 
 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole. 

§ 2 

Miesto a čas zápisu dieťaťa 

 

     Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom roku 

2020/2021  sa uskutoční  s dôrazom na dodržiavanie hygienicko - epidemiologických opatrení  len 

elektronicky v dňoch : 

 

od 21. 4. 2020   do   24. 4. 2020 

 
- zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia 

elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti 

od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-

epidemiologických opatrení, 

-overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 

-zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie 

príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí 

dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020, 

-ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť 

žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a 

odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise 

vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, 

 
Záverečné ustanovenia 

 

4) Obecné zastupiteľstvo obce Brusno  zrušuje VZN obe Brusno číslo 3/2019 zo dňa 31.1.2019 

o  určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. 

5) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020  schválilo obecné zastupiteľstvo obce Brusno 

na svojom zasadnutí dňa 20.4.2020 uznesením č 5/2020. 

6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 21.4.2020. 

 

V Brusne 20.4.2020 

                ……………………. 

                 Ing. Jozef Šimeček 

                                                                                                                    starosta obce 

 

 


