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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE BELADICE 

č. 3 /2020 
 

 
o zrušení Základnej školy, jej súčastí a Materských škôl v obci Beladice 

o zriadení Základnej školy s materskou školou a jej súčastí 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Beladice podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)  a l) zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a § 6 ods.1 a 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 sa uznieslo na tomto nariadení. 

 

 

Čl. 1 

Účel nariadenia 

 

1) Účelom všeobecne záväzného nariadenia je 

a) Zrušenie 

1. Základnej školy, Školská 252, Beladice 

2. Školského klubu detí, Školská 252, Beladice, ako súčasti Základnej školy, Školská 

252, Beladice 

3. Školskej jedálne, Školská 252, Beladice, ako súčasti Základnej školy, Školská 252, 

Beladice 

4. Materskej školy, Školská 252, Beladice 

5. Materskej školy, Parková 364, Beladice 

b) Zriadenie 

1. Základnej školy s materskou školou, Školská 252, Beladice 

2. Školského klubu detí, Školská 252, Beladice ako súčasti Základnej školy 

s materskou školou, Školská 252, Beladice 

3. Školskej jedálne, Školská 252, Beladice, ako súčasti Základnej školy s materskou 

školou, Školská 252 Beladice 

4. Elokovaného pracoviska Parková 364, Beladice ako súčasti Základnej školy 

s materskou školou, Školská 252, Beladice 

2) Obec Beladice zruší a následne zriadi školu a školské zariadenia na základe 

právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete škôl a školských 

zariadení alebo o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 

3) Obec Beladice vydá pre Základnú školu s materskou školou, Školská 252, Beladice 

zriaďovaciu listinu. 

 

Čl. 2 

Zrušenie škôl a školských zariadení 

 

1) Obec Beladice požiadala dňa 9.9.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

o vyradenie Základnej školy, Školská 252, Beladice, Školského klubu detí, Školská 252, 

Beladice ako súčasti Základnej školy, Školská 252, Beladice, Školskej jedálne, Školská 



252, Beladice, ako súčasti Základnej školy, Školská 252, Beladice zo siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky. 

2) Obec Beladice ku dňu 31.12.2020 na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2020/16242:2-A2130 zo 

dňa 7.10.2020 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

zrušuje: 

a) Základnú  školu, Školská 252, Beladice 

b) Školský klub detí, Školská 252, Beladice, ako súčasť Základnej školy, Školská 

252, Beladice 

c) Školskú jedáleň, Školská 252, Beladice, ako súčasť Základnej školy, Školská 

252, Beladice 

3) Obec Beladice požiadala dňa 9.9.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

o vyradenie Materskej školy , Školská 252, Beladice zo siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky. 

4) Obec Beladice  ku dňu 31.12.2020 na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2020/16243:2-A2130 zo 

dňa 7.10.2020 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

zrušuje: 

            Materskú školu, Školská 252, Beladice 

5) Obec Beladice  ku dňu 31.12.2020 na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2020/16244:2-A2130 zo 

dňa 7.10.2020 o vyradení zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

zrušuje: 

Materskú školu, Parková 364, Beladice 

 

 

Čl. 3 

Zriadenie základnej školy s materskou školou 

 

1) Obec Beladice zriaďuje 

a) Základnú školu s materskou školou, Školská 252, Beladice na základe 

právoplatného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky číslo 2020/16245:2-A2130 zo dňa 7.10.2020 o zaradení  do 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti 

1. januára 2021. 

b) Školský klub detí Školská 252, Beladice ako súčasť Základnej školy s materskou 

školou, Školská 252, Beladice na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2020/16245:2-A2130 

zo dňa 7.10.2020 o zaradení  do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky s termínom začatia činnosti 1. januára 2021. 

c) Školskú jedáleň, Školská 252, Beladice ako súčasť Základnej školy s materskou 

školou, Školská 252, Beladice na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2020/16245:2-A2130 

zo dňa 7.10.2020 o zaradení  do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky s termínom začatia činnosti 1. januára 2021. 

d) Elokované pracovisko, Parková 364, Beladice ako súčasť Základnej školy 

s materskou školou, Školská 252, Beladice na základe právoplatného rozhodnutia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 

2020/16245:2-A2130 zo dňa 7.10.2020 o zaradení  do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti 1. januára 2021. 



 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecným zastupiteľstvom Obce Beladice 

č. 234/2020 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 

2) Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Beladice  

minimálne 15 dní pred obecným zastupiteľstvom a minimálne 15 dní po schválení na 

obecnom zastupiteľstve a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 

3) Prílohou tohto všeobecne záväzného nariadenia je zriaďovacia listina Základnej školy 

s materskou školu, Školská 252, Beladice.  

 

 


