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Mesto Levoča v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov, § 6 ods. 2 písm. g) a § 23 zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
vydáva pre územie mesta Levoča 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 

č. 15/2016 
 
 

o zrušení Strediska služieb škole, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča 
 

§ 1 
Všeobecné ustanovenia 

 

1. Obec podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 
596/2003) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením školy a školské zariadenia uvedené v týchto 
ustanoveniach zákona. 

2. Podľa § 23 zákona č. 596/2003 škola alebo školské zariadenie sa po jeho vyradení zo siete zruší. Školu 
alebo školské zariadenie zruší zriaďovateľ v súlade s rozhodnutím ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR o vyradení zo siete. 

 
§ 2 

Zrušenie Strediska služieb škole 

3. Mesto Levoča v súlade s § 6, ods. 2., písm. g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov zrušuje Stredisko služieb škole, Námestie Majstra Pavla 4, 
Levoča .  

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta schválilo Mestské zastupiteľstvo v Levoči uznesením MZ 

č.25/61 dňa 15.12 2016.   
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobudne účinnosť dňom vyradenia zo siete škôl a školských 

zariadení SR uvedeným v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o 
vyradení Strediska služieb škole, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča. 
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