
 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 Obce Liešťany 

č.3/2022 

 

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 3/2004 o zriadení 

školského obvodu základnej školy v obci Liešťany 

 (ďalej len „VZN“) 

 
Návrh VZN č. 3/2022:     

-     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 09.10.2022   

-     zvesený z úradnej tabule obce  dňa : 25.10.2022 

-     zverejnený na webovom sídle obce dňa: 09.10.2022  

-     zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 09.10.2022                       

                          

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN č. 3/2022 do (včítane):  19.10.2022 

  

Doručené pripomienky (počet) :  0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 3/2022  uskutočnené dňa: 20.10.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č.3/2022  doručené poslancom dňa: 20.10.2022 

VZN č. 3/2022 schválené  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 25.10.2022  uzn. č. 53/2022 

VZN č. 3/2022  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 26.10.2022 

VZN č. 3/2022  zvesené z úradnej tabule obce  dňa : 26.10.2022 

VZN č. 3/2022  zverejnené na centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce: od 26.10.2022 do .............. 

VZN č.3/2022 zverejnené na webovom sídle obce dňa: 26.10.2022 

  

VZN č. 3/2022  nadobúda účinnosť dňom: 10.11.2022 

                                                                                                   

  

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 



 

Obec Liešťany podľa ustanovení § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 8 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 Liešťany toto Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Liešťany č. 3/2022.   

 

§ 1 

Účel a predmet 

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liešťany č. 3/2004 o zriadení školského obvodu základnej 

školy v obci Liešťany sa mení takto: 

 

1.V Čl. 1- Úvodné ustanovenie sa mení ods.1 takto: 

   Obec Liešťany ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Liešťany, Liešťany 192,  

   972 27 Liešťany zriaďuje školský obvod Liešťany. 

2.V Čl. 1- Úvodné ustanovenie sa mení ods.2 takto: 

   Školský obvod Základnej školy s materskou školou Liešťany je spoločným školským  

   obvodom základnej školy pre žiakov s trvalým pobytom v obciach Liešťany, Nevidzany, Seč,  

   Rudnianska Lehota a Temeš. 

 

 

 

 

 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné   

    nariadenie obce Liešťany č. 3/2004 o zriadení školského obvodu základnej školy v obci  

    Liešťany schválilo Obecné  zastupiteľstvo  v Liešťanoch  dňa 25.10.2022 uznesením číslo    

    53/2022. 

2.Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné   

    nariadenie obce Liešťany č. 3/2004 o zriadení školského obvodu základnej školy v obci  

    Liešťany nadobúda účinnosť  15-tym  dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce  

    Liešťany.  

3.Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené. 

 

 

 

 

 

 

           Ľubomír Noska  

              starosta obce  


