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Obecné zastupiteľstvo obce Nižné Ladičkovce na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. m), § 6

ods. 1 a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanovením §8a zákona č.596/2003 Z. z. o

štátnej správe v školstve a školskej samospráve

v y d á v a

Všeobecné  záväzné  nariadenie  obce  Nižné  Ladičkovce

č. 2/2021

                                                    
o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou  

 
                                                                       

 § 1
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) určuje spádovú materskú školu zriadenú ob-
cou Nižné Ladičkovce pre deti s trvalým pobytom v obci Nižné Ladičkovce a Vyšné Ladičkovce,
v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

§ 2
Základné ustanovenia

(1) Obec Nižné Ladičkovce (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom:
a) Materskej školy Nižné Ladičkovce (ďalej aj „materská škola“) bez právnej subjektivity.

(2) Materská škola je zriadená obcou Nižné Ladičkovce pri výkone samosprávy1 a je zaradená
do Siete škôl a školských zariadení SR.

§ 3
Spádová materská škola

Materská škola Nižné Ladičkovce je spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom v obci
Nižné Ladičkovce a Vyšné Ladičkovce na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

1 § 6 odsek 2 zákona o štátnej správe v školstve



SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

      Na  tomto VZN č. 2/2021 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nižné Ladičkovce na svojom 
zasadaní dňa  23.8.2021  uznesením č. 39-23.8.2021

1. Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia dňa 24.8.2021

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.9.2021
                                                                                                                                                                

                                                                                            
                                                                                                                       
               

                     
                                                                                                         Ing. Ján  Hudák
                                                                                                            starosta obce


