OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN)

Výtlačok číslo: 1/2

Číslo nariadenia:

2/2021

o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí
s trvalým pobytom v obci Spišský Štvrtok.

Návrh VZN vyvesený / zvesený
na úradnej tabuli, elektronickej úradnej tabuli a webe obce dňa:

31.05.2021 / 20.06.2021

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane):

14.06.2021

Doručené pripomienky (počet) :

0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

--

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

--

Dátum schválenia VZN

Číslo uznesenia

Dátum vyvesenia / zvesenia
na úradnej tabuli a
na elektronickej úradnej tabuli

21.06.2021

26/2021

22.06.2021

DÁTUM ÚČINNOSTI

07.07.2021

....................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok na základe ust. § 6 ods.3 písm. b) zák. č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších právnych predpisov v súlade s ust.§ 59a ods.1 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov podľa § 6 ods. 1 a s ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona Slovenskej národnej
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce
Spišský Štvrtok toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
č. 2/2021
o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí
s trvalým pobytom v obci Spišský Štvrtok.
(ďalej len „nariadenie“)
§1
Materská škola, Obrancov mieru 389/1, Spišský Štvrtok je spádovou materskou školou pre deti
s trvalým pobytom v obci Spišský Štvrtok.
§2
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok dňa 21. júna
2021.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
obce Spišský Štvrtok.

V Spišskom Štvrtku, dňa 21. júna 2021

...................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

