Obec Hažlín , Hlavná 200,086 14 Hažlín

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 2/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzkyv základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej
pôsobnosti
obce Hažlín
Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce Hažlín dňa : 23.11.2017
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce Hažlín dňa: 23.11.2017
- zverejnený na internetovej adrese obce Hažlín dňa : 23.11.2017
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 07.12.2017.
Doručené pripomienky (počet): ..............
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ...............

VZN nadobúda účinnosť dňom ... ... ....

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hažlíne dňa ................ pod č. : .............
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Hažlín dňa : ....................................

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Hažlín: od ................. do ..................
VZN zvesené z úradnej tabule obce Hažlín dňa : .....................................

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlínna základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 19, § 20 a §
21 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých
zákonov a ustanovenia § 6, § 8 ods. 1 a § 37 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 č. 596/ 2003 Z. z.) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2017
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzkyv základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej
pôsobnosti
obce Hažlín

Čl. I
VZN č. 1/2011 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hažlín sa
mení a dopĺňa takto:
1. V článku 4 Miesto a čas zápisu sa odsek 3 mení a dopĺňa takto: „Dátum a čas zápisu pre
školský rok 2018/2019 je určený na deň 11.04.2018 o 10.00 hodine. Náhradný termín zápisu
je stanovený v pracovné dni od 12.04.2018 do 18.04.2018 v čase od 13.00 do 15.00 hodiny.

Čl. II
Účinnosť
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Hažlín dňa........................
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od ..........................................

V Hažlíne dňa 23.11.2017

Ing. František Olah
starosta obce

