
 
 

NÁVRH 
 

NOVELA 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 01/2022  

mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa  
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách   

 
 
Mesto Lipany podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady 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 mesto Lipany ako zriaďovateľ Základnej školy, 
Hviezdoslavova 1, Lipany a Základnej školy, Komenského 113, Lipany určuje dátum a čas 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách 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 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Novela Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa           

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách bola prerokovaná                                  
a schválená na III. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 14. 12. 2022.  

 
2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany o mieste a čase 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách prerokované 
a schválené na XII. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch dňa 22. 10. 2015 
účinné od 06. 11. 2015 zostávajú v pôvodnom znení.  

 
3. Novela Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa                 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách nadobúda účinnosť dňa                     
01. 01. 2023.  

 
 
V Lipanoch 14. 12. 2022      
 
 
 Ing. Vladimír Jánošík  
 primátor mesta  
 

 



 
 

Podávanie pripomienok 
 

Dňom vyvesenia Návrhu novely Všeobecne záväzného nariadenia mesta Lipany o mieste                      
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách začína 
plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť 
pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo 
ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť 
nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety 
nemusí navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia prihliadať, a najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené. 
 

Pripomienky možno uplatniť: 
v písomnej forme a zaslať alebo osobne doručiť na MsÚ Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, 
elektronicky na sekretariat@lipany.sk, 
ústne do zápisnice na sekretariáte MsÚ Lipany, Krivianska 1, Lipany. 
 

Deň vyvesenia návrhu VZN: 25. 11. 2022 
 
Deň zvesenia návrhu VZN: 12. 12. 2022 
 
Lehota na pripomienky: 06. 12. 2022 

 
 
 
 

Dôvodová správa 
 

V súlade s § 20 ods. 2 a 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 
obec stanovuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.  
 
Zmenou článku 2 daného všeobecne záväzného nariadenia sa určia dátumy a časy zápisov 
na školské roky 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 a 2026/2027.  
 
 
 
V Lipanoch 25. 11. 2022 

 

Ing. Lenka Lukáčová, odborný zamestnanec školského úradu 

 


