NÁVR H VZN č. 2/2020
2

o určeení miessta a času
u zápisu
u dieťaťa
a na plneenie povi
vinnej šk
kolskej
d
dochádzk
ky
Návrh tohtto všeobecnne záväzného nariadeni a (VZN) naa pripomienkovanie v zzmysle § 6 ods.
o 4
zákona č. 3369/1990 Zbb. o obecno
om zriadení v znení nesskorších preedpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obcee dňa

020
2.3.20

Zverejnenýý na interneetovej stránk
ke obce (úraadná 2.3.20
020
nástenka) dňa
Dátum začčiatku lehotty na pripom
mienkové
konanie

3.3.20
020

Pripomienkky je možné zaslať:
- poštou aleebo osobne na
n Obecný úrrad Brusno,
Ondrejská 3360/1, 976 62
6 Brusno
- elektroniccky na e-maiilovú adresu
obecbrusnoo@stonline.sk

Zvesené z úradnej tabbule

……....2020

Dátum ukkončenia lehhoty pripom
mienkového
konania

16.3.2
2020

Vyhodnoteenie pripom
mienok k náávrhu VZN
uskutočnenné dňa
Schválenéé Všeobecne záväzné nariadenie
n
Vyvesené na úradnej tabuli
t
obce dňa
Zvesené z úradnej taabule obce dňa
d
Zverejnené na interneetovej stránk
ke obce
( úradná nástenka) dňňa
Nadobúdaa účinnosť dňom
d

15. dň
ňom od jeho
o vyhláseniia

Obecnéé zastupiteľsstvo obce Brusno
B
vo veeciach plnen
nia úlohy šttátnej správy
vy v zmyslee § 6 ods. 2
zákona č. 3369/1990 Zb. o obecno
om zriadení v znení nesskorších práávnych preddpisov, § 2 ods. 1 písm
m.
b) a § 6 odds. 1 až 3 záákona č. 59
96/2003 Z. z o štátnej správe v šk
kolstve a škkolskej samo
ospráve a o
zmene a dooplnení niekktorých zák
konov v znenní neskoršícch predpisov a v zmyslle § 20 ods. 3 zákona č.
č
245/2008 Z
Z. z. o výcchove a vzd
delávaní (škkolský zákon
n) a o zmen
ne a doplnenní niektorýcch zákonovv
sa uzniesloo na tomto:

vššeobecne záväznom
m nariadeení
§1
Preedmet úpra
avy
Toto vššeobecne zááväzné narriadenie urččuje miesto
o a čas zápisu dieťaťaa na plneniie povinnejj
školskej doochádzky v základnej škole.
š
§2

Miesto a čas zápisu dieťaťa
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom roku
2019/2020 sa koná v Základnej škole s materskou školou Brusno v budove 1. stupňa dňa:

21. apríla 2020 o 13.00 hod.
§3
Záverečné ustanovenia
1)
Obecné zastupiteľstvo obce Brusno zrušuje VZN obe Brusno číslo 3/2019 zo dňa 31.1.2019
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
2)
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Brusno
na svojom zasadnutí dňa …………………... uznesením č…...//2020.
3)
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ……………………....
V Brusne ………………………..
Ing. Jozef Šimeček
__________________________.
(meno a priezvisko)
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 31.1.2019
Zvesené z úradnej tabule dňa 15.2.2019

