
Na základe § 6  ods. 3 zákona !. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor"ích predpisov 
vyvesené d#a 10.11.2008 a zvesené d#a 28.11.2008

Mesto !adca

vydáva na základe § 6 zákona !. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor"ích predpisov 
a v súlade s § 20 ods. 3 zákona !. 245/2008 Z.z. o v$chove a vzdelávaní ("kolsk$  zákon) a o zmene 
a doplnení niektor$ch zákonov

V"eobecne záväzné nariadenie
Mesta !adca

o mieste a #ase zápisu die$a$a na plnenie povinnej "kolskej dochádzky do 
základn%ch "kôl v zria&ovate'skej pôsobnosti Mesta !adca

!íslo 80/2008

§ 1
Toto VZN upravuje  miesto a !as zápisu die%a%a na plnenie povinnej "kolskej dochádzky na 
základn$ch "kolách v zria&ovate'skej pôsobnosti Mesta (adca

§ 2
Zápis  detí do základn$ch "kôl v zria&ovate'skej  pôsobnosti Mesta (adca ( Z) (adca, Rázusova 
2260, Z) (adca - M. R. )tefánika 2007, Z) J. A. Komenského (adca, Komenského 752, Z) s M) 
(adca – Podzávoz 2739, Z) s M) (adca – Horelica 429, Z) Milo"ová u Prívary)  sa uskuto!ní  
posledn$ t$*de# mesiaca január v d#och pondelok a*  piatok  kalendárneho roka. Zápis sa uskuto!ní  
v !ase od 13,30 do 16,30 v budovách základn$ch "kôl.
 

§ 3
+iak plní povinnú "kolskú dochádzku v základnej "kole v "kolskom obvode, v ktorom má trval$ 
pobyt, ak zákonn$  zástupca pre svoje die%a nevyberie inú základnú "kolu. Riadite' "koly je povinn$ 
prednostne prija% na plnenie povinnej "kolskej dochádzky *iakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu 
v "kolskom obvode, a to a* do v$"ky maximálneho po!tu *iakov v triede príslu"ného ro!níka.

§ 4
Závere!né ustanovenia

1. Toto v"eobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupite'stva 
(adca d#a 28.11.2008 pod !. 139/2008

2. Toto v"eobecne záväzné nariadenie nadobúda ú!innos% d#om 1. januára 2009.

                                                         Ing. Jozef Vra*el,v.r.
                                               primátor mesta



Na základe § 6  ods. 8 zákona !. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor"ích 
predpisov vyvesené d#a  29.11.2011 a zvesené d#a 15.12.2011.

Mesto !adca

vydáva na základe § 6 zákona, ods. 2  !. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor"ích 
predpisov a v súlade s § 20 ods. 3 zákona !. 245/2008 Z.z. o v$chove a vzdelávaní ("kolsk$ 
zákon) a o zmene a doplnení niektor$ch zákonov

Doplnok ". 1

k V"eobecne záväznému nariadeniu Mesta %adca  !. 80/2008 o mieste a !ase zápisu die&a&a 
na plnenie povinnej "kolskej dochádzky do základn$ch "kôl v zria'ovate(skej pôsobnosti 
Mesta %adca

§ 2 sa mení a po úprave znie:

Zápis die&a&a na plnenie povinnej "kolskej dochádzky do základn$ch "kôl v zria'ovate(skej  
pôsobnosti Mesta %adca (Z) %adca, Rázusova 2260, Z) %adca - M. R. )tefánika 2007, Z) J. 
A. Komenského %adca, Komenského 752, Z) s M) %adca – Podzávoz 2739, Z) s M) %adca 
– Horelica 429, Z) Milo"ová u Prívary)  sa uskuto!ní po!as prvého februárového t$*d#a 
kalendárneho roka v d#och streda a "tvrtok v !ase od 13.30 do 16.30.

§ 4 sa mení a po úprave znie:

1. Doplnok !. 1 k VZN !. 80/2008 bol schválen$ uznesením Mestského zastupite(stva 
v %adci d#a 24.11.2011  pod !. 149/2011.

2. Doplnok !. 1 k VZN 80/2008 nadobúda ú!innos& d#om l. januára 2012.

                                                         Ing. Milan Gura
                                                       primátor mesta



Dodatok č. 2 k VZN č. 80/2008 o o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do
základných škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta Čadca bol vyvesený na úradnej tabuli  Mesta Čadca na
základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 15. 2. 2016 

Mesto Čadca

vydáva na základe § 6, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 20, ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) v znení neskorších predpisov

Dodatok č. 2

k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Čadca  

§ 2 sa mení a po úprave znie:

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čadca (ZŠ,  Ul. Rázusova 2260, ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 2007, ZŠ J. A.
Komenského,  ul.  Komenského  752,  ZŠ  s MŠ  Čadca  -  Podzávoz  2739,  ZŠ  s MŠ Čadca-
Horelica  429,  ZŠ  Milošová  u Prívary  477)  sa  uskutoční  počas  prvého  aprílového  týždňa
kalendárneho roka v dňoch utorok a streda v čase od 13.30 hod. do 16.30 hod.     

§ 4 sa mení a po úprave znie:

1.  Dodatok  č.  2   k VZN  č.  80/2008  bol  schválený  uznesením Mestského  zastupiteľstva
v Čadci dňa 11. 2. 2016 pod č.12/2016 

2. Dodatok č. 2 k VZN 80/2008 nadobúda účinnosť dňom 2. 3. 2016 

                                                                                 

               Ing. Milan Gura
        primátor  mesta


