
     Obecné zastupiteľstvo v Hrabovci nad Laborcom v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/
zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších  predpisov  a  §  4  ods.  11
zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
Č. 8/2016

o určení školského obvodu v obci Koškovce

§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na
obce         a na samosprávne kraje určil podmienky uskutočňovania reformy verejnej
správy na úseku školstva.

2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia v súlade s § 4 ods. 11 zákona č.
542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov je určenie školského obvodu pre žiakov
2. stupňa základnej z obce Hrabovec nad Laborcom na území obce Koškovce.

§ 2

Školský obvod obce

Pre žiakov 2. stupňa základnej školy z obce Hrabovec nad Laborcom sa určuje školský obvod:

-   Základná škola Koškovce   -

§ 3

Záverečné ustanovenia

     Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  Obecným  zastupiteľstvom
v Hrabovci nad Laborcom č. 8/2016 zo dňa 15.12.2016.

                                                                                      Ing. Anton Kulan
                                                                                         starosta obce
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