
 

 

 

 
Doplnok č. 2 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Handlová  

č. 3/2015 
o určení miesta a času zápisu  dieťaťa    

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
 

 

 
Schválené dňa: 30.03.2020 
Účinnosť od: 02.04.2020 
 
Mesto Handlová  podľa § 6 ods.  2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a podľa § 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 

 
tento Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2015  o určení miesta a času zápisu  dieťaťa   
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „Doplnok č. 2“).  
 

Čl. I. 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 3/2015 o  určení miesta a času zápisu  dieťaťa   na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa mení a dopĺňa nasledovne: 
                                       
V § 1 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie: 

„4) Čas zápisu pre školský rok 2020/2021 sa určuje nasledovne: Zápis sa koná v dňoch od 
20.apríla 2020 do 23.apríla 2020  nasledovne:   

20.apríla 2020  v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod.  

21.apríla 2020 v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. 

22.apríla 2020 v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. 

23.apríla 2020 v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod.“ 
 

Čl. II. 
 

1) Tento Doplnok č. 2 schválilo  Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa 30.03.2020 

 

2) Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 na území Slovenskej 
republiky, prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, opatrením 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 24.03.2020 o zrušení  
externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií 
s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2019/2020 (Testovanie  9) v zmysle § 6 
ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nebol pri Dodatku č. 2 použitý postup podľa 
§ 6 ods. 3, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

3) Tento Doplnok č. 2 nadobúda účinnosť  dňom jeho vyhlásenia, vyvesenia na úradnej tabuli mesta 
Handlová.  

 
V Handlovej, dňa 02.04.2020 
  
       Mgr. Silvia Grúberová  
 primátorka mesta Handlová 
 


