
 

 
 

 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 6/2015 

 

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
 

vydáva toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 6/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č.2/2013 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom 

na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia 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:              23. novembra 2015 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 23. novembra 2015 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23. novembra 2015 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 5. decembra 2015 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 7. decembra 2015 

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky elektronicky:             prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/7522 394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  30. decembra 2015 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 31. decembra 2015 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 16. januára 2016 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 15. januára 2016 

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 162/2015 
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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 

        Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Svidník č.1/2014 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č.1/2015 („ďalej len 

nariadenie“) takto: 
 

Článok 2 
 

1. Príloha č. 2 sa v celom rozsahu  ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2 takto: 
 

„Príloha č. 2 
 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník 

  

školy, 

školské zariadenia 

Výška dotácie pre školy 

a školské zariadenia  

v EUR na 1 žiaka/dieťa 

MŠ Ul. Ľ.Štúra               1 970,00 

MŠ Ul. 8.mája 2 145,00 

MŠ Ul. gen. Svobodu 2 160,00 

ŠKD pri ZŠ Komenského    135,00 

ŠKD pri ZŠ 8.mája     120,00 

ŠKD pri ZŠ Karpatská    130,00 

ŠKD pri CZŠ sv. Juraja     110,00 

ŠJ pri ZŠ Komenského     145,00 

ŠJ pri ZŠ 8.mája      175,00 

ŠJ pri ZŠ Karpatská     218,00 

ŠJ pri CZŠ sv. Juraja     126,00 

ŠJ pri Náš dom      126,00 

Žiak základnej umeleckej školy 

v individuálnej forme vyučovania 

    760,00 

Žiak základnej umeleckej školy 

v skupinovej forme vyučovania 

    465,00 

Žiak centra voľného času      72,00 



 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 30. decembra 

2015. 

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. januára 2016. 

 

 

 Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                                                                                                                       primátor 

 


