OBEC ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo:

3/2014

Obec Šarišský Štiavnik na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy
Slovenskej republiky a prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. (1) a (2) a § 8 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa zrušuje Základná škola, Šarišský Štiavnik č. 29 (ďalej len „VZN“).

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK
č. 3/2014
o

zrušení Materskej školy, Šarišský Štiavnik č. 29

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

2.6.2014

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

2.6.2014

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

2.6.2014

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

16.6.2014

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

17.6.2014

Pripomienky zasielať:
písomne na adresu: Obec Šarišský Štiavnik, 090 42 Okrúhle
elektronicky na adresu: obecsarisskystiavnik@zoznam.sk

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku
uznesením č. 5 /2014 dňa:

17.6.2014

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

17.6.2014

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

31.8.2014

Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto VZN je zrušenie existujúceho subjektu Materská škola, Šarišský Štiavnik č. 29.
Článok 2
Zrušenie materskej školy
1. Obec Šarišský Štiavnik v zmysle § 6 ods. (1) zákona dňom 31.augusta 2014 zrušuje
Materskú školu, Šarišský Štiavnik č. 29 a jej súčasti:
- Školská jedáleň pri Materskej škole, Šarišský Štiavnik č. 29
2. Podmienkou pre zrušenie školy podľa ods. 1. tohto článku sú právoplatné súhlasné
rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o vyradení
škôl zo siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na
základe žiadosti Obce Šarišský Štiavnik.

Článok 5
Platnosť a účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 31. augusta 2014 v prípade, že
do tohto dňa ministerstvo vydá právoplatné súhlasné rozhodnutia o vyradení škôl podľa
Článku 2 ods. 1. zo siete škôl a školských zariadení.
2. V prípade, ak ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle
predchádzajúceho odseku do 31. augusta 2014, toto VZN stráca platnosť.
V Šarišskom Štiavniku dňa 17.6.2014

Ján Hic
Starosta obce

