
NÁVRH 
 všeobecne záväzného  nariadenia o zrušení centra voľného času 

 
Predkladá: PhDr. Peter Fehér, vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu  
 
Dôvodová správa: 
Dňa 29. januára 2015 bolo Mestským zastupiteľstvom vo Fiľakove prijaté uznesenie ohľadom 
zaslania žiadosti o vyradenie Centra voľného času IUVENES – IUVENES Szabadidőközpont, 
Farská lúka 64/A, Fiľakovo zo siete škôl a školských zariadení vedenej Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k 31. augustu 2015.  
 
Dňa 09. apríla 2015 - po zabezpečení všetkých povinných príloh - bola žiadosť zaslaná na 
ministerstvo školstva. 
 
Dňa 22. júna 2015 bolo doručené rozhodnutie ministerstva školstva o vyradení CVČ zo siete 
k 31. augustu 2015. 
 
V zmysle § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov obec pri výkone samosprávy zrušuje CVČ 
všeobecne záväzným nariadením.  
 
Dňa 9. júna 2015 bol návrh pripravovaného VZN prerokovaný v komisii školstva, mládeže 
a športu. Komisia odporúča schváliť VZN. 
 
Dňa 23. júna 2015 bol vyvesený návrh VZN na úradnej tabuli a webovej stránke mesta.  
 
N Á V R H 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove  na základe samosprávnej pôsobnosti  podľa § 4 ods. 1   a  
§ 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na 
základe § 6 ods. 2 písm. d) 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 prijalo 
dňa 13. júla 2015 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 /2015 
o zrušení centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 

 
 
 

Článok 1 
Predmet úpravy  

 
     Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zrušenie školského zariadenia – 
rozpočtovej organizácie mesta bez právnej subjektivity: Centrum voľného času IUVENES – 
IUVENES Szabadidőközpont, Farská lúka 64/A, Fiľakovo.  
 

Článok 2 
Zrušenie centra voľného času   

 
     Mesto Fiľakovo dňom 31.08.2015 ruší Centrum voľného času IUVENES – IUVENES 
Szabadidőközpont, Farská lúka 64/A, Fiľakovo. Termín zrušenia je v súlade s rozhodnutím 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2015-10655/30183:2-



10C0 zo dňa 17.06.2015 o vyradení Centra voľného času IUVENES – IUVENES 
Szabadidőközpont, Farská lúka 64/A, Fiľakovo zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky k 31.08.2015.   
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenie  

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 28. júla 2015. 

 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Attila Agócs, PhD. 
                                                                                                                primátor mesta 
 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 23.06.2015 
Vyhlásené dňa 14.07.2015   
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o zrušení centra voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Fiľakovo 
 
 


