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V Bardejove 18. 06. 2015

Dôvodová správa
Mesto Bardejov ako zriaďovateľ, požiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu o vyradenie CVČ, Dlhý rad 12 v Bardejove zo siete škôl a školských zariadení k 31.
8. 2015.
Návrh na vyradenie uvedeného CVČ bol schválený MsZ v Bardejove uznesením č.
15/2015 zo dňa 26. 03. 2015.
V súlade s platnou legislatívou v zmysle § 6 ods. 2 zákona NR SR č. 596/2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vyplýva, že obec pri výkone samosprávy zrušuje všeobecne
záväzným nariadením školy a školské zariadenia.
Na porade primátora bol materiál prerokovaný dňa 29. 05. 2015 a v komisii školstva,
telesnej kultúry a športu bol prerokovaný dňa 09. 06. 2015. Dňa 10. 06. 2015 bol materiál
prerokovaný v MsR, ktorá odporučila MsZ tento materiál prerokovať a schváliť.

Návrh VZN bol daný na pripomienkovanie v čase od 29. 05. 2015 do 07. 06. 2015.
V rámci pripomienkového konania neboli oddeleniu školstva a telesnej kultúry doručené
žiadne pripomienky.

Tento materiál obsahuje: 1x dôvodová správa - 1 strana, 1x návrh VZN o zrušení
CVČ, Dlhý rad 12, Bardejov - 1 strana.

Návrh VZN Mesta Bardejov č. .../2015 o zrušení Centra voľného času, Dlhý rad 12,
Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 písm. d zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. I
Mesto Bardejov pri výkone samosprávy týmto nariadením zrušuje Centrum voľného času,
Dlhý rad 12, Bardejov k termínu 31. 08. 2015.
Čl. II
Termín zrušenia je v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky číslo: ................. o vyradení Centra voľného času, Dlhý rad 12,
Bardejov, zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky k termínu 31. 08. 2015.
Čl. III
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bardejove
dňa ................. a nadobúda účinnosť 01. 09. 2015.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

