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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 52 
 

 

O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY 

NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA 

MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ  

SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 18.11.2020 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 18.11.2020 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 18.11.2020 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 30.11.2020 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 01.12.2020 

  
Pripomienky zaslať: 

 písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

 elektroniky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

eo@staralubovna.sk  

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2021 

mailto:katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
mailto:eo@staralubovna.sk
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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 

 

Mesto Stará Ľubovňa, 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 predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   vydáva  

 

 

Všeobecne záväzné  

nariadenie č. 52 
 

 

O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY 

NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA 

MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ  

SO SÍDLOM NA ÚZEMÍ MESTA STARÁ ĽUBOVŇA 
 
 

schválené uznesením MsZ č. XII-M/2010 zo dňa 28.01.2010 pod B 427 

 

zmeny a doplnky: 

uznesenie č. 20 MsZ č. II/2011 zo dňa 17.2.2011  

uznesenie č. 96 MsZ č. IV/2011 zo dňa 16.6.2011 a 28.6.2011 

uznesenie  č. 231 MsZ č. VIII/2011 zo dňa 13.12.2011 

uznesenie č. 461 MsZ č. XVIII/2012  zo dňa 6.12.2012 

uznesenie č. 491 MsZ č. XX/2013 zo dňa 21.2.2013  

uznesenie č. 599 MsZ č. XXIV/2013 zo dňa 13.8.2013  

uznesenie č. 658 MsZ č. XXVI/2013 zo dňa 14.11.2013  

uznesenie č. 14 MsZ č. I/2014 zo dňa 15.12.2014  

uznesenie č. 202 MsZ č. X/2015 zo dňa 12.11.2015  

uznesenie č. 228 MsZ č. XI/2015 zo dňa 10.12.2015  

uznesenie č. 471 MsZ č. XIX/2016 zo dňa 15.12.2016  

uznesenie č. 737 MsZ č. XXX/2017 zo dňa 14.12.2017 

uznesenie č. 953 MsZ č. XXXVII/2018 zo dňa 25.10.2018 

uznesenie č. 330 MsZ č. IX/2019 zo dňa 11.12.2019 

uznesenie č. ...... MsZ č. ..../2020 zo dňa ................ 
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 Dopĺňa sa v  Čl. 7 bod 16 Záverečné ustanovenia 

16.  Zmena všeobecne záväzného nariadenia bola schválená uznesením č. ... MsZ č. .../2020 

zo dňa .......2020. Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021. 

 

 Mení sa názov v Prílohe č. 1 k VZN č. 52  

Dotácia na rok 2020 2021 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

 

 Mení sa názov v Prílohe č. 2 k VZN č. 52 

 

Dotácia na rok 2020 2021 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej alebo fyzickej osoby. 

 
 

 

 

 

                                                                                                       PhDr.  Ľuboš Tomko, v.r. 

       primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


