
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lada č. 2/2022 

o zrušení Základnej školy, Lada 97 a Školského klubu detí, Lada 97 
 

 

Obec Lada podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 6 ods. 1., ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie obce Lada č. 2/2022 o zrušení Základnej školy, Lada 

97 a Školského klubu detí, Lada 97. 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Obec Lada je zriaďovateľom Základnej školy, Lada 97 a Školského klubu detí, Lada 97. 

 

2. Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

2022/16236:3-A2101 zo dňa 23.06.2022 došlo k vyradeniu Základnej školy, Lada 97 

a Školského klubu detí, Lada 97 zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 

s účinnosťou ku dňu 31.08.2022. 

 

3. Podkladom pre vydanie rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, ktoré je špecifikované v predchádzajúcom bode tohto článku tohto všeobecne 

záväzného nariadenia, bola žiadosť Obce Lada o vyradenie Základnej školy, Lada 97 a Školského 

klubu detí, Lada 97 zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky z dôvodu nízkeho 

počtu žiakov.  

 II. 

Zrušenie základnej školy a školského klubu detí 
 

1. Z dôvodov uvedených v I. článku tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Základná škola, 

Lada 97 a Školský klub detí, Lada 97. 

 

2. Povinná školská dochádzka detí s trvalým pobytom na území obce Lada je zabezpečená 

v Základnej škole s materskou školou, Hlavná 367/7, 082 12 Kapušany a v základných školách 

krajského mesta Prešov. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 bol vyvesený na úradnej tabuli od 15.08.2022 

do 09.09.2022. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lade dňa 

09.09.2022, uznesením č. 318/2022.  

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli v obci. 

 

 

V Lade dňa 12.09.2022 

 

   Ján Katica 

       starosta obce 


