Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 14. 06. 2017
VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 30. 06. 2017
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Mesto Nová Dubnica na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade § 2 písm. g) zákona č.
416/2011 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 vydáva pre územie mesta Nová Dubnica
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2017
Mesta Nová Dubnica
o určení školského obvodu pre základnú školu
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje školský obvod základnej
školy, ktorej je mesto Nová Dubnica zriaďovateľom:
Článok 2.
Školský obvod
1. Mesto Nová Dubnica je zriaďovateľom jednej základnej školy a školský obvod sa
určuje nasledovne:
Základná škola, J. Kráľa 33/1, 018 51 Nová Dubnica – územie mesta Nová Dubnica.
Článok 3
Základné ustanovenia
1. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom
má trvalé bydlisko.
2. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského
obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so
súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolou dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a/ hlavný kontrolór mesta
b/ komisia školstva
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 28. 06. 2017,
uznesením č. 51/2017.
3. VZN nadobúda účinnosť 01. 09. 2017
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 6/2002.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

