Obec Dojč v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) a l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a na základe § 6 ods. 2 písm. b)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2015,
ktorým sa zrušuje Základná škola, Dojč č. 137 a Materská škola, Dojč č. 139
a zriaďuje sa Základná škola s materskou školou, Dojč č. 137

Článok 1
Účel nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie existujúceho právneho subjektu
Základnej školy, Dojč č. 137 a školy bez právnej subjektivity Materská škola, Dojč č. 139
a zriadenie nového právneho subjektu Základná škola s materskou školou, Dojč č. 137 a jej
súčastí.
Článok 2
Zrušenie Základnej školy a Materskej školy
(1) Obec Dojč v zmysle § 20 ods. 1 až 7 zákona dňom 31. augusta 2015 zrušuje Základnú
školu, Dojč č. 137 a jej súčasti: Školský klub detí pri Základnej škole, Dojč č. 137,
Školskú jedáleň pri Základnej škole, Dojč č. 137,
(2) Obec Dojč v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) zákon dňom 31. augusta 2015 zrušuje Materskú
školu, Dojč č. 139,
(3) Podmienkou pre zrušenie škôl podľa ods. 1 a 2 tohto článku sú právoplatné súhlasné
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o vyradení škôl a školských zariadení zo siete škôl v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 593/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov, vydané na základe žiadosti Obce Dojč.
Článok 3
Zriadenie Základnej školy s materskou školou
(1) Obec Dojč v zmysle § 4 ods. 3 písm. l) zákona dňom 1. septembra 2015 zriaďuje
„Základnú školu s materskou školou, Dojč č. 137“,
(2) Súčasťou školy podľa ods. 1 tohto článku sú:
-

Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou,

-

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou,

-

Materská škola pri Základnej škole s materskou školou,

(3) Podmienkou pre zriadenie školy podľa tohto článku je právoplatné súhlasné
rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
o zaradení do siete škôl a školských zariadení v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 593/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, vydané na základe žiadosti Obce Dojč.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dojč č. ........../2015, ktorým sa zrušuje Základná škola,
Dojč č. 137 a Materská škola, Dojč č. 139 a zriaďuje sa Základná škola s materskou školou,
Dojč č. 137 bolo schválené uznesením ObZ v Dojči zo dňa 18. júna 2015 a účinnosť
nadobúda 15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli Obce Dojč.
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