
 

MESTO STROPKOV 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 6/2015 

 

v súlade s § 6 ods. 1, 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

§ 20 ods. 3 písm. a), § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 a § 141 ods. 

6 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

 

vydáva 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

MESTA STROPKOV 
č. 6/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta 

a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov  

zo dňa 19. 3. 2015 v znení neskorších zmien. 

 

 
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:               30.11.2015 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 30.11.2015 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2015 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 10.12.2015 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 11. 12. 2015 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu:          Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01  Stropkov 

- elektronicky na adresu:    mesto@stropkov.sk 

- faxom na číslo:                054 4868805 

 
 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní MsZ v Stropkove dňa:  16. 12. 2015 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 16. 12. 2015 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1. 1. 2016 
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Čl. 1 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Stropkove sa na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2015 v súlade 

s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na 

zákon číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) sa uznieslo na tomto 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Stropkov č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Stropkov č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej 

dochádzky a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov zo dňa 19. 3. 2015 v znení neskorších zmien. 

 

Čl. 2 

       1.V Čl. IV  ods. 1, 2, 3  sa slová „15. januára do 15. februára“ nahrádzajú slovami „1. apríla do 

30. apríla“.   

       2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stropkov č. 1/2015 o určení 

miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške  príspevkov na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov 

zo dňa 19.3.2015 v znení neskorších zmien ostávajú nezmenené. 

 

 

 

      JUDr. Ondrej Brendza, v. r.   

                      primátor mesta 

 

 

 

      


