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-2Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovce
o zrušení Základnej školy Lovce
a o určení jej školského obvodu.

Obec Lovce na základe samostatnej pôsobností 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 a určuje jej školský obvod (ďalej len „VZN").
Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto VZN je zrušenie existujúcich právnych subjektov Základná škola a určenie
školského obvodu základnej školy.
Článok 2
Zrušenie základnej školy
1. Obec Lo\'c~ \' zmysle§ 6 ods. (l) zákona dňom 31. augusta 2014 zrušuje Základnú školu
Lovce a jej súčasti : - Školsk)· klub detí pri Základnej škole

2. Podmienkou pre zrušenie škôl podľa ods. 1. a 2. tohto článku sú právoplatné súhlasné
rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") o vyradení
škôl zo siete škôl a školskVch zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona, vydané na
základe žiadosti Obce Lovce.
Článok 3
Určenie

školského obvodu základnej školy

Obec Lovce v zmysle § 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
zákona určuje školský obvod základnej školy podľa Článku 3 tohto VZN, ktorý tvorí
katastrálne územie Obce Topoľčianky.
Článok 4
Platnosť a účinnosť
v b ecne zavazne
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do tohto dňa ministerstvo vydá právoplatné súhJr.5né rozhodnutia o vyradení škôl podľa
Článku 2 ods. 1. a 2. zo siete škôl a školských zariadení.
„

2. V prípade, ak ministerstvo nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutia v zmysle
predchádzajúceho odseku do dňa účinnosti tohto VZN, stráca platnosť.
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