Dodatok č. 1/2017 VZN č. 1/2017

platnosť: od 27.04.2017
účinnosť: od 13.05.2017

DODATOK č. 1/2017
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit
č. 1/2017
Mestské zastupiteľstvo vo Svite podľa § 6 ods. 1 a §11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit
(ďalej len „Dodatok“)
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Svit č. 1/2017 o financovaní základných umeleckých
škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Svit sa mení a dopĺňa takto:
1. v §4 sa ods. 1.1 písm. a) a b) mení a znie:
„1.1 na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Svit
a) 954,94 EUR na 1 žiaka v individuálnej forme štúdia základnej umeleckej školy
b) 311,82 EUR na 1 žiaka v skupinovej forme štúdia základnej umeleckej školy“
2. v §4 sa ods. 1.2 písm. a) a b) mení a znie:
„1.2 na dieťa/žiaka školy a školského zariadenia (do 15 rokov veku) pre neštátneho zriaďovateľa
a) 840,35 EUR na 1 žiaka v individuálnej forme štúdia súkromnej základnej umeleckej školy
b) 274,40 EUR na 1 žiaka v skupinovej forme štúdia súkromnej základnej umeleckej školy“
Čl. II
1. Tento dodatok bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 06.04.2017 a zvesený dňa 27.04.2017. na tomto
dodatku sa Mestské zastupiteľstvo vo Svite uznieslo na svojom zasadnutí dňa 27.04.2017 uznesením č.
47/2017.
2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa 13.05.2017 vzhľadom na účinnosť Nariadenia vlády č. 370/2016.

Vo Svite dňa 28.04.2017
Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit
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Doložky :
•

Uvedený návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie
na úradnej tabuli mesta

dňa : 06.04.2017

•

pečiatka

podpis: .................................

Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabule mesta

dňa : 15.05.2017

•

podpis: ..................................

Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenie bol po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesený (publikovaný) na úradnej tabuli mesta

dňa : 28.04.2017

•

pečiatka

pečiatka

podpis: ...................................

Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobudol účinnosť

dňa : 13.05.2017

pečiatka

podpis: ...................................
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