
 

 Novela 

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 obce Kamenica o mieste a čase zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou 

Kamenica 

 

Obec Kamenica podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 20 ods. 3 písm. a) zákona č.  245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva túto novelu všeobecne záväzného nariadenia: 

Článok 1 
1. Článok 2 Čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa mení a po 

zmene znie nasledovne: 

Na plnenie povinnej školskej dochádzky obec Kamenica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou 
školou Kamenica, Kamenica 645 určuje termín prihlásenia dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole nasledovne: 
pre školský rok 2023/2024, na dni 17.04.2023 a 18.04.2023 v čase od 13.00 h do 16.00 h., 
pre školský rok 2024/2025, na dni 08.04.2024 a 09.04.2024 v čase od 13.00 h do 16.00 h., 
pre školský rok 2025/2026, na dni 07.04.2025 a 08.04.2025 v čase od 13.00 h do 16.00 h., 
pre školský rok 2026/2027, na dni 13.04.2026 a 14.04.2026 v čase od 13.00 h do 16.00 h., 
 . 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Novela Všeobecne záväzného nariadenia o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole bola prerokovaná a schválená na 2. zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Kamenici dňa 14.12. 2022. 
2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole prerokované a schválené na 6. zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva v Kamenici dňa 15.12.2015 účinné od 1. 1. 2016 zostávajú v pôvodnom znení. 
3. Novela Všeobecne záväzného nariadenia o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách nadobúda účinnosť dňa.1.1.2023. 
   
 
 
V Kamenici 14. 12. 2022    
 
               Ing. Peter Vandžura  
                  starosta obce 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 


