
 

 

 

 

 

Obec Lipníky 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipníky  

č. 1/2014,  

ktorým sa zrušuje Základná škola Lipníky, Lipníky 15 

a Školský klub detí, Lipníky 15  

ako súčasť Základnej školy,  Lipníky 15 
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Obec Lipníky v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s 6 

ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lipníky č. 
1/2014, ktorým sa zrušuje Základná škola Lipníky 15 a Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej 

školy, Lipníky 15 (ďalej len „VZN“). 

  
 

§ 1 

Účel VZN 

     Účelom tohto VZN je zrušenie Základnej školy Lipníky 15 a Školského klubu detí, Lipníky 15 ako súčasť 
Základnej školy, Lipníky 15. 

 

§ 2 

Zrušenie základnej školy a školského klubu detí 

 

1. Obec Lipníky v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení dňom 

30.09.2014 zrušuje: 

a) Základnú školu, Lipníky 15 

b) Školský klub detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15 
 

2. Podmienkou pre zrušenie Základnej školy, Lipníky 15 a jej súčasti t. j. Školský klub detí, Lipníky 15 

ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15 je právoplatné súhlasné rozhodnutie Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vyradení Základnej školy, Lipníky 15 a jej súčasti t. 

j. Školského klubu detí, Lipníky 15 ako súčasť Základnej školy, Lipníky 15  zo siete škôl a 

školských zariadení v zmysle príslušných zákonných noriem, vydané na základe žiadosti Obce 

Lipníky. 

 

§ 3 

Záverečné ustanovenia 
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený v zmysle § 6 ods. 3 zák. 369/1990 na úradnej tabuli v obci Lipníky a 

webovej stránke obce od  27.08.2014. 

2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipníkoch č. 58/2014-2 dňa 
11.09.2014. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 30.09.2014.   

4. V prípade, ak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nevydá 

právoplatné súhlasné rozhodnutie v zmysle § 2 ods. 2 tohto VZN do dňa účinnosti tohto VZN, VZN 
stráca platnosť a účinnosť.  

 

v Lipníkoch dňa 12.09.2014 
 

 

 
 

 Jozef Plančár 

 starosta obce 

Vyvesené: 12.09.2014          
Zvesené:  


