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Doplnok č. 2 
 

k VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU 

NARIADENIU 

č. 2/2015 
 

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky  
 

Návrh Doplnku č. 2 všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 24.1.2020 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 24.1.2020 

Zverejnený na internetovej stránke mesta: 24.1.2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 4.2.2020 

Vyhodnotenie pripomienok: počet:  dňa:  

 

 

Vydané  všeobecne záväzné nariadenie  

Schválené Mestským zastupiteľstvom v Krompachoch dňa: 12.2.2020 

Číslo uznesenia: 17/D.1 

Vyvesené na úradnej tabuli mesta: od: 13.2.2020 do: 28.2.2020 

Zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta:  od: 13.2.2020 do: 28.2.2020 

Zverejnené na internetovej adrese mesta dňa: 13.2.2020 

Účinné dňom: 28.2.2020 



 
     Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v zmysle § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Doplnok č. 2 k 

Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky . 

 

 

                                                          

V Čl. I v bode 2. sa vypúšťa text: 

 

pre školský rok 2016/2017 na deň  16.4.2016 v čase od 9.00 hod. do 12.hod.  

pre školský rok 2017/2018 na deň    8.4.2017 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 

pre školský rok 2018/2019 na deň   14.4.2018 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 

pre školský rok 2019/2020 na deň     6.4.2019 v čase od 9.00 hod. do 12.hod 

 

a nahrádza sa textom: 

 

pre školský rok 2020/2021 na deň   4.4.2020 v čase od 9.00 hod. do 12.hod.  

pre školský rok 2021/2022 na deň  10.4.2021 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 

pre školský rok 2022/2023 na deň    2.4.2022 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 

pre školský rok 2023/2024 na deň    1.4.2023 v čase od 9.00 hod. do 12.hod. 

 

 

 

Čl. II. 

 

(1) Na tomto Doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 12.2.2020 

uznesením č.17/D.1 a nadobúda účinnosť dňa 28.2.2020 
 

 

     

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Iveta Rušinová 

                                                                                           primátorka mesta 
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