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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 

Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a podľa ust. § 

6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 

ust. § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie, na ktorom  sa uznieslo Mestské  zastupiteľstvo Mesta Stará Ľubovňa podľa  § 11 

ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení.  

 

Všeobecne záväzné  

nariadenie č. 71  

     
            O ZRIADENÍ ELOKOVANÉHO PRACOVISKA, 

ŠKOLSKÁ 2, PODOLÍNEC  

AKO SÚČASŤ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY  

JÁNA MELKOVIČA, OKRUŽNÁ 9, 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: 03.10.2022 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 03.10.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 03.10.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 14.10.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 17.10.2022 

Pripomienky zaslať: 

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

064 01 Stará Ľubovňa                         

• elektronicky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

stefan.jostiak@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: 20.10.2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli: 27.10.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom: dňom vyhlásenia na úradnej tabuli 
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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 

Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a podľa ust. § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ust. § 

6 ods. 2 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom  sa 

uznieslo Mestské  zastupiteľstvo Mesta Stará Ľubovňa podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

o obecnom zriadení.  

Všeobecne záväzné  

nariadenie č. 71  

     
            O ZRIADENÍ ELOKOVANÉHO PRACOVISKA, 

ŠKOLSKÁ 2, PODOLÍNEC  

AKO SÚČASŤ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY  

JÁNA MELKOVIČA, OKRUŽNÁ 9, STARÁ ĽUBOVŇA 
 

schválené uznesením MsZ č. XXXI/2022 dňa 19.04.2018, uznesením č. 1100 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 

2020/12113:6-A2130 zo dňa 13.07.2020 zaradilo Elokované pracovisko, Školská 2, Podolínec, ako 

súčasť Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky s termínom začatia činnosti od 01. septembra 2020. 

 

Čl. 2 

Predmet nariadenia 

 

1. Mesto Stará Ľubovňa týmto Všeobecne záväzným nariadením č. 71 zriaďuje Elokované 

pracovisko, Školská 2, Podolínec, ako súčasť Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča, Okružná 

9, Stará Ľubovňa 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  VZN č. 71 bolo schválené uznesením č.1100 na rokovaní  Mestského zastupiteľstva 

v Starej Ľubovni č. XXXI/2022 dňa 20.10.2022. 

 

2. V zmysle ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších 

predpisov, VZN č. 71 o zriadení Elokovaného pracoviska Školská 2, Podolínec ako súčasť 

Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa nadobúda účinnosť dňom 

vyhlásenia na úradnej tabuli mesta Stará Ľubovňa, z dôvodu zosúladenia skutkového stavu. 

 

 

 

             PhDr. Ľuboš Tomko 

                                                                primátor mesta 


