OBEC PEČOVSKÁ NOVÁ VES

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ
č.

NARIADENIE

1 /2015

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 o určení školského obvodu
Základnej školy s materskou školou
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves

Zverejnenie VZN v obci:
Návrh VZN: Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 21.5.2015

Zvesený dňa: 4.6.2015

Schválené VZN: Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 8.6.2015 Zvesené dňa: 23.6.2015
VZN nadobúda účinnosť dňa: 23.6.2015

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ
č.

NARIADENIE

1/2015

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 o určení školského obvodu
Základnej školy s materskou školou
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pečovská Nová Ves
Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi v súlade s ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11
ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I.
Základné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 zo dňa 20.11.2014
v článku II. o rozšírenie spoločného školského obvodu pre Základnú školu s materskou školou
v Pečovskej Novej Vsi s právnou subjektivitou so sídlom Školská 12, 082 56 Pečovská Nová Ves
v obci Jakubova Voľa o ročníky 1. – 4.

Článok II.
Školský obvod
Obec Pečovská Nová Ves ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Pečovskej
Novej Vsi v zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
dopĺňa spoločný školský obvod Základnej školy s materskou školou pre obec:
 Jakubova Voľa pre ročníky 1. – 9.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN č. 1/2015 sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2014 zo dňa 20.11.2014.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 164/2015 zo dňa 5.6.2015
a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.

V Pečovskej Novej Vsi, 5.6.2015

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

