MESTO STROPKOV
Všeobecne záväzné nariadenie

Číslo:

1/2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA STROPKOV
č. 1/2017
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stropkov č. 4/2016
o určení podrobnosti poskytovania finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Stropkov

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

30.3.2017

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:

30.3.2017

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

30.3.2017

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

11.4.2017

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

12.4.2017

Pripomienky zasielať:
písomne na adresu:
elektronicky na adresu:
faxom na číslo:

Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
jpolak@stropkov.sk
054 4868805

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Stropkove dňa:

19.4.2017

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:

...4.2017

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

...5.2017

Čl. 1
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove sa na svojom zasadnutí uznieslo v súlade s
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta
Stropkov č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Stropkov č. 4/2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Stropkov.

Čl. 2
1.
Celé doterajšie znenie Prílohy č. 1 sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou
č. 1, ktorá je uvedená v tomto všeobecne záväznom nariadení.
2.
Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia Mesta Stropkov
č. 4/2016 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov
schváleného dňa 14.12.2016 na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Stropkove
ostávajú nezmenené.

Čl. 3
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho
vyvesenia na úradnej tabuli mesta po schválení v mestskom zastupiteľstve.

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

Príloha 1
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov

Kategória škôl a školských zariadení

Základná umelecká škola – individuálna forma
Základná umelecká škola – kolektívna forma
Súkromná základná umelecká škola – individuálna forma
Súkromná základná umelecká škola – kolektívna forma
Materská škola na ul. Matice Slovenskej
Materská škola na ul. Andreja Hlinku
Školský klub detí
Centrum voľného času pri základnej škole
Zariadenie školského stravovania
Zariadenie školského stravovania pri cirkevnej základnej
škole
Školský klub detí pri cirkevnej základnej škole
Centrum voľného času pri cirkevnej základnej škole

Dotácia na
mzdy
a prevádzku
na žiaka
v eurách po
úprave
1 058,40 €
345,60 €
1 058,40 €
345,60 €
2 394,03 €
2 213,19 €
120,00 €
82,50 €
135,00 €
135,00 €
120,00 €
82,50 €

JUDr. Ondrej Brendza, v.r.
primátor mesta

