Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok

č. 2/2014,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 o mieste a čase zápisu detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe prenesenej pôsobnosti podľa článku
71 ods.2 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.2 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 20 ods.3 zákona
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :
Všetky označenia jednotlivých častí doteraz ako „§“ sa menia na označenie článok (ďalej
len „Čl.“)
V Čl.1 sa mení nadpis na „Úvodné ustanovenia“
Čl. 3 sa mení nasledovne :
Čl. 3
Čas a miesto zápisu detí do 1.ročníka
„(1) Zápis sa koná druhý pondelok a druhý utorok v mesiaci február, ktorý predchádza
začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
(2) Zápis sa koná v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. v termíne uvedenom v Čl. 3 ods. 1.“
(3) Miestom konania zápisu sú sídla škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok:
Základná škola, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok
Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok

Čl.5 sa dopĺňa o odseky (5) a (6)
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
„(5) VZN č. 2/2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa
26.06.2014 uznesením č.90/2014.

(6) Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN č.1/2009 v znení
VZN č.2 /2014“

Do VZN sa dopĺňa Čl.6 Účinnosť
Čl.6
Účinnosť
„(1) VZN č.2 /2014 nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2014 .“

Ing. Igor Šajtlava
Primátor mesta Kežmarok

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 11.06.2014
Návrh VZN bol zvesený z úradnej tabule dňa 26.06.2014
VZN č.2/2014 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 01.07.2014
VZN č.2/2014 bolo zvesené z úradnej tabule dňa

Ing. Ladislav Faix
prednosta MsÚ Kežmarok

