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Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrany
č. 1/2017
o určení miesta a čas zápisu detí do základnej školy, zriaďovateľom ktorej je Obec
Modrany
Obecné zastupiteľstvo v Modranoch podľa § 6 ods.2 a § 20 ods.3 písm. a) zákona
č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) Obec Modrany ako
zriaďovateľ základných škôl na území obce podľa osobitného zákona1 určuje miesto a čas
zápisu detí do základnej školy na území obce zriaďovateľom ktorej je obec.
§1
Miesto a čas zápisu
Obec Modrany ako zriaďovateľ základnej školy určuje miesto a čas zápisu detí do
2
základnej školy v súlade s osobitným zákonom nasledovne:
Názov školy. Základná škola Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským
- Édes Gergely Alapiskola, Hlavná 359, Modrany.
Miesto zápisu: Základná škola Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským
- Édes Gergely Alapiskola, Hlavná 359, Modrany
Čas zápisu od 1. apríla do 30 apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka,
v ktorom má dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.
§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Modranoch dňa 25.04.2017.
(2) Návrh VZN pred predložením na rokovanie obecného zastupiteľstva bolo zverejnený
v súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 11.05.2017
V Modranoch dňa 27.04.2017
Štefan Édes
starosta obce
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