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OBEC SLOPNÁ, PSČ: 018 21
 042/43 53 162, e-mail: slopna@stonline.sk, Kód obce: SK0226557480
okres:Považská Bystrica, kód okresu:SK0226, kraj: Trenčianský, kód kraja:SK022
oblasť:Západné Slovensko, kód oblasti:SK02, krajina:Slovenská republika, kód:SK0

Obecné zastupiteľstvo v Slopnej na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení
§ 4 ods. 11 zákona
SNR č. 542/1990 Zb. a § 8, bod 1,2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení :

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 8
Všeobecne záväzné nariadenie obce Slopná o určení školských obvodov
Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v súlade s
ustanoveniami zákona SNR č. 542/1990 Zb. - zákona SNR č. 596/2003 Z.z.
o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov určenie školských
obvodov pre jednotlivé obce.
Článok 2
ŠKOLSKÉ OBVODY
Pre Základnú školu Slopná s.č. 96 zriadenú Obcou Slopná sa určuje nové školské
obvody pre žiakov a nasledovných obcí:
-žiakov ročníkov od1r. až 4r. : Slopná, Horný Lieskov a Dolný Lieskov
Obec Slopná určuje spoločné školské obvody so školami v meste Považská Bystrica
(25.4.2008) a Základnou školou Štefana Závodníka v Pružine (29.2. 2004) :
– pre žiakov ročníkov od 5r. až 9r.

Článok 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie – VZN č. 8 obce Slopná nahrádza doteraz platné
VZN č.1/2004 z 1 januára 2004 a Dodatok č.1 k VZN zo dňa 25.4.2008 obce Slopná o určení
spoločného školského obvodu.
Toto VZN č.8 schválené Uznesením OZ č.5/2009 zo dňa 27.02. 2009.
V Slopnej, dňa 20.1. 2009

Ing. Štefan Hrenák
Starosta obce Slopná

