
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

mesta Sabinov č. 2/2022 

o  vyradení Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 3 v Sabinove ako súčasti ZŠ, 17. novembra 

31 zo siete škôl a školských zariadení 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove  v súlade s  § 14 ods. 6 písm. b/ zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov) a v súlade s § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov schválilo na svojom zasadnutí dňa 3.3. 2022 pre územie mesta Sabinov 

toto všeobecne záväzné nariadenie: 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Mesto Sabinov  pri výkone samosprávy týmto všeobecne záväzným nariadením ruší Elokované 

pracovisko, Kpt. Nálepku 3 v Sabinove ako súčasť Základnej školy, 17. novembra 31 v Sabinove k 31. 

januáru 2022. 

Článok 2 

Predmet nariadenia 

 

Termín zrušenia elokovaného pracoviska je v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2022/10501-2-A2101 o vyradení Elokovaného 

pracoviska, Kpt. Nálepku 3 v Sabinove ako súčasti Základnej školy, 17. novembra 31 v Sabinove zo 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s účinnosťou k 31. januáru 2022. 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Návrh tohto  všeobecne záväzného  nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na 

úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Sabinov dňa  7.2.2022. 

2. Na tomto nariadení sa uznieslo   Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa  3.3.2022 uznesením č. 277. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  21.3.2022. 

 

                                                                                                                             Ing. Michal Repaský 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                primátor mesta 

                                                                                                                            

 

VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove uznesením č. 277  dňa     3.3.2022 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa       7.2.2022 

Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa                   7.2.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa        4.3.2022 

VZN zverejnené na webovom sídle mesta Sabinov dňa                    4.3.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňa                                                                                 21.3.2022 

                     



 

 

 

 

 

 


