Všeobecné záväzné nariadenie 
		 
 
v 
Císlo: VZN - 30/2009 

OBEC ŽDAŇA


v súlade s ustanovením § 6, ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods.1 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vydáva 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA obce Ždaňa č. 30/2009
o určení školského obvodu Základnej školy v obci Ždaňa. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN): 
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:          5.12.2009
Schválené všeobecne záväzné nariadenia: 
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:               10.12.2009
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:   10.12.2009
VZN nadobúda účinnosť dňom:                                 1. 1. 2010
 
O· , 
 
16.112009 17.112009     4. 12.2009 
Obecné zastupiteľstvo v Ždani v zmysle § II ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 
§ 1 
Účel a predmet. 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len "nariadenie") sa určuje školský obvod Základnej školy v obci Ždaňa. 

§2 
Určenie školského obvodu. 
Na základe uznesení obecných zastupiteľstiev obcí Ždaňa, Skároš a Nižná Myšľa školským obvodom Základnej školy v Ždani sú katastrálne územia týchto obcí. 
Školský obvod Základnej školy v Ždani bol určený s ohľadom na veľkosť  školskej populácie a kapacitné možnosti základnej školy. Zriaďovateľom Základnej školy v Ždani je obec Ždaňa. 

§3 
Súvisiace ustanovenia 
l.	Žiak. ktorý má trvalý pobyt v obciach Ždaňa, Skároš a Nižná Myšľa si plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode v súlade s všeobecne záväznými nariadeniami obci Ždaňa, Skároš a Nižná Myšľa o školských obvodoch. 
2.	Žiak môže plniť' povinnú školskú dochádzku aj v základnej škole mimo školského obvodu, a to na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa 
	základnej školy, do ktorej sa hlási. 	,<J 
3.	Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý podľa bodu 2 oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak plniť povinnú školskú dochádzku, ako aj zriaďovateľovi školy, do ktorej bol žiak prijatý. 
4.	Obec, ktorá je zriaďovateľom základnej školy oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode. 

§4 
Zápis na povinnú školskú dochádzku. 
Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od 15. januára do 15. februára. Miesto a čas zápisu určí riaditeľ základnej školy. 
O prijatí žiaka do školy rozhoduje riaditeľ základnej školy v rámci výkonu štátnej správy v prvom stupni. 
§5
Vyradenie zo siete škôl. 
V prípade vyradenia základnej školy zo siete škôl a školských zariadení a Jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku. 
§6 
Záverečné ustanovenia 
1.	Obecné zastupiteľstvo v Ždani sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného 
	nariadenia dňa 10.12.2009.
2.	Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN obce Ždaňa č  l0/2004. 
3.	Nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 
Ing. Ján Kokarda starosta obce 
O· " 
Obec Ždaňa. 
OZNÁMENIE 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Ždaňa Č. 30/2009. 
Fyzické a právnické osoby môžu v zmysle § 6 ods. 4 zák. č.369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Ždaňa č.30/2009( d'alej len VZN ) 
v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Ždaňa PSČ 04411 
alebo 
ústne do zápisnice na obecnom úrade v Ždani v úradných hodinách. 
Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju predkladá. Inak navrhovateľ VZN nemusí na pripomienky prihliadať. 
Dátum zverejnenia VZN: 16.11.2009. 
Termín na uplatnenie pripomienok k VZN: od 17.11.2009 do 4.12.2009. 
Ing. Ján Kokarda 
Starosta obce 

