
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE BISKUPICE 

Číslo: VZN – 1/2022 

 

 

Obec Biskupice 

v súlade s  §  6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov 

 

v y d á v a 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
o určení miesta a času zápisu do základnej školy a o určení miesta a času na 

podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Biskupice 

 

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 

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:  

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:  

Pripomienkové konanie: 
Pripomienky zasielať: 
  - písomne na adresu: Obec Biskupice, Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice,  
  - elektronicky na adresu: obec@obecbiskupice.sk   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva obce dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

      

           

         Mgr. Jozef CUPPER 

                     starosta obce Biskupice 

mailto:obec@obecbiskupice.sk


Obec Biskupice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v y d á v a 

tento Všeobecne záväzné nariadenia obce Biskupice č. 1/2023 o určení miesta a času zápisu do základnej školy 

a o určení miesta a času na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Biskupice (ďalej len „VZN“). 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

Toto VZN určuje miest o a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a určuje 

miesto a čas zápisu dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biskupice. 

1. Obec Biskupice je zriaďovateľom Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola 

v Biskupiciach a Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda v Biskupiciach. 

2. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách so špeciálnymi 

výchovno vzdelávacími potrebami podľa školského zákona. 

3. Účelom tohto VZN je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určiť 

miesto a čas zápisu dieťaťa do materskej školy. 

 

Článok 2 

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 v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie 

inú základnú školu. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. vykonať zápis v dňoch 

od 01. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť 

povinnú školskú dochádzku. 

3. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 

šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

4. Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola v Biskupiciach 

sa uskutoční v budove základnej školy dňa 04. 04. 2023 (utorok) od 14:00 hod. do 16:30 hod. a dňa 

05. 04. 2023 (streda) od 14:00 hod. do 16:30 hod. 

5. Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje: 

a. dieťati - meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 

 občianstvo, trvalé bydlisko, 

b. o rodičovi, resp. zákonnom zástupcovi - meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé 

 bydlisko. 

Článok 3 

Určenie miesta a času na podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie 

1. V súlade s ustanovením § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole určuje obec 

Biskupice dátum, čas a miesto konania podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie v budove 

materskej školy dňa 18. 05. 2023 (štvrtok) od 09:00 hod. do 13:00 hod. 



2. Prednostne sa prijímajú deti s trvalým pobytom na území obce Biskupice, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 

deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou. 

Ostatné podmienky prijímania detí určí zástupca riaditeľa pre materskú školu a po prerokovaní s 

pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste. 

3. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka, ak to kapacita 

zariadenia umožňuje. 

Článok 4 

Priestupok a sankcia 

1. Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku do 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Biskupice alebo do základných škôl v pôsobnosti iného 

zriaďovateľa. Za takýto priestupok možno uložiť zákonnému zástupcovi dieťaťa pokutu až do výšky 331,93 

Eur. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Na ustanovenia neupravené týmto VZN sa vzťahujú príslušné právne predpisy a  ustanovenia 

neupravené týmto VZN sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Biskupiciach uznesením č. ................... zo dňa 

.................. . 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 

 

 

         ...................................................... 

                    Mgr. Jozef CUPPER 

                            starosta obce 


