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Obec Veľká Lomnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 4 ods. 3 písm. l, zák. SNR SR  č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 2 písm. d, 

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 

 

 

 

vydáva 

 

pre územie Obce Veľká Lomnica 

 

 

 

 

VVŠŠEEOOBBEECCNNEE    ZZÁÁVVÄÄZZNNÉÉ  NNAARRIIAADDEENNIIEE    

ČČ..    55//22001144  

 

 

 

 

 

 

 

o zrušení  Centra voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica k 31. augustu 

2014 a zriadenie Centra voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica ako 

súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica 

s termínom začatia činnosti od 1. septembra 2014 a evidencii elokovaného 

pracoviska, Železničná 115, Veľká Lomnica, ako súčasť Základnej školy 

s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica. 
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§ 1 

Účel nariadenia 

 

1. Účelom tohto VZN je zrušenie existujúceho právneho subjektu, rozpočtovej organizácie  

Obce Veľká Lomnica, s názvom Centrum voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica. 

 

2. Zriadenie Centra voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica ako súčasť Základnej školy 

s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica. 

 

3. Evidencia Elokovaného pracoviska, Železničná 115, Veľká Lomnica, ako súčasť 

Základnej školy s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica, ktoré začalo svoju 

činnosť 1. 7. 2009 a je evidované v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

od roku 2013. 

 

 

§ 2 

Zrušenie centra voľného času 

 

1. Obec Veľká Lomnica v súlade s § 6 ods. 2 písm. d, 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 ku dňu 31. augusta 2014 zrušuje Centrum voľného času, 

Školská 267, Veľká Lomnica. 

 

2. Obec Veľká Lomnica zrušuje Centrum voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica, 

v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, po jeho vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

číslo: 2014-1475/17770:2-10C0/1 zo dňa 11.4.2014, v zmysle príslušných ustanovení 

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, vydaných na základe 

žiadosti Obce Veľká Lomnica. 

 

§ 3 

Zriadenie centra voľného času 

 

1. Obec Veľká Lomnica zriaďuje Centrum voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica ako 

súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica, v súlade s § 6 

ods. 2 písm. d, 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 

 ku dňu 1. septembra 2014. 

 

2. Obec Veľká Lomnica zriaďuje Centrum voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica, 

v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, po jeho zaradení do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

číslo: 2014-1475/17770:2-10C0/2 zo dňa 11.4.2014, v zmysle príslušných ustanovení 

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, vydaných na základe 

žiadosti Obce Veľká Lomnica. 

 

 



3 
 

§ 4 

Elokované pracovisko 

 
1. Obec Veľká Lomnica v súlade  s § 39c ods. 2 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 splnila podmienku doručenia údajov a dokladov Ministerstvu 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre Elokované pracovisko, 

Železničná 115, Veľká Lomnica, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, 

Školská 267, Veľká Lomnica, ktoré začalo svoju činnosť 1. 7. 2009. (Potvrdenie 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2013-

13750/44904:2-923 zo dňa 25.9.2013) 

 

2. Elokované pracovisko, Železničná 115, Veľká Lomnica, ako súčasť Základnej školy 

s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica, ktoré začalo svoju činnosť 1. 7. 2009 

je evidované v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a poskytuje 

predprimárne vzdelanie. 

 

§ 5 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zriaďovateľ vykoná zmeny v Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou  

podľa tohto VZN, v súlade s § 22 ods. 3 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. 

 

2. Centrum voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica je rozpočtovou organizáciou, 

s právnou subjektivitou do 31. augusta 2014. 

 

3. VZN č. 5/2014 o zrušení  Centra voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica k 31. 

augustu 2014 a zriadenie Centra voľného času, Školská 267, Veľká Lomnica ako 

súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 267, Veľká Lomnica s termínom 

začatia činnosti od 1. septembra 2014 a evidencii elokovaného pracoviska, Železničná 

115, Veľká Lomnica, ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Školská 267, 

Veľká Lomnica schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 19.06.2014 a nadobúda účinnosť 

30. augusta 2014. 

 

 

 

  

  Mgr. Peter Duda 

 starosta obce 


