Číslo: 1

Dodatok k Všeobecne záväznému
nariadeniu
OBCE VEĽKÉ LOVCE

Obec Veľké Lovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 písm a/ zákona č.245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva
DODATOK č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 2/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Veľké Lovce

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

06.03.2018

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

06.03.2018

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

06.03.2018

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

20.3.2018

Pripomienky zaslať
- písomne na adresu: Obec Veľké Lovce, č. 431, 941 42
Veľké Lovce
- elektronicky na adresu: obecnyurad@velkelovce.sk
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: Schválené všeobecné záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva obce dňa:

28.03.2018

Uznesenie č.

I/2018

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

29.03.2018

VZN nadobúda účinnosť 15- tym dňom od vyvesenia ak v
ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti

12.04.2018

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce

Obec Veľké Lovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 písm. a/ zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
DODATOK č. 1

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 2/2016
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v Základnej škole Veľké Lovce

Článok 2 sa mení nasledovne :
Miesto a čas zápisu
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej Obcou Veľké Lovce,
sa koná v súlade s § 20 odst. 2 školského zákona pre školský rok 2018/2019 v dňoch 11. a 12. apríla
2018, v nasledovnom čase :
Streda : 14,00 hod. – 17,00 hod.
Štvrtok : 14,00 hod. - 16,00 hod.
Miestom zápisu je budova ZŠ s MŠ Veľké Lovce.

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce

