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Obec Lisková v súlade s ustanoveniami § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
SNR      č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  a na 
základe ustanovenia   § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 
a dodatkov 

vydáva
samosprávne

Všeobecne záväzné nariadenie č  3/2008

o určení miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy
 

ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Liskovej dňa 16.decembra 2008
uznesením č. 204

 
 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 
(1)    Obec  Lisková   je  zriaďovateľom  Základnej  školy  s materskou  školou  Ulica  pod 

Chočom 550, Lisková. 

 (2    Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 
Čl. 2

Povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa
 

(1)      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť  dieťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole.

(2)      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch:  pondelok a utorok 
v 2.  týždni  vo  februári,  ktorý  predchádza začiatku  školského roka,  v ktorom má 
dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.



(3)     Zápis sa vykoná v budove Základnej školy s materskou školou Ulica pod Chočom 
550 Lisková v čase od 14.00 hod. do 17.00 hodiny počas určených dní v miestnosti, 
ktorú určí riaditeľ školy. Miestnosť musí byť viditeľne označená.

(4)      Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť tieto údaje:
       a)   meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, 

národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko,
       b)  meno,   priezvisko  a  trvalé  bydlisko  zákonných  zástupcov  a adresu  ich 

zamestnávateľa. 
 
 
 

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

 
       1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Liskovej.
2)  Obecné  zastupiteľstvo  obce  Lisková  sa  na  tomto  všeobecne záväznom 
nariadení  o dani  uznieslo  dňa  16.  decembra  2008   uznesením   č.  204 
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2009.

                    Ján  L a u k o
                    starosta obce

 


