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  Mesto Vrbové   

 

 

 Mestský úrad, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové 

 

  
 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 vyvesený na úradnej tabuli v meste Vrbové  dňa:  14.11.2020 

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 prerokovaný  a  schválený v MsZ dňa: 09.12.2020 

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 bol po schválení vyvesený na úradnej tabuli dňa: 10.12.2020 

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 po schválení nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6,                  

ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov dňom 15.12.2020.  

 

 

Mesto Vrbové v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1  a  3 písm. a)  a  ustanovenia § 6 ods. 1 zákona         

č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v platnom znení  a  zákona č. 583/2004 Z. z.                      

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

 

v  y  d  á  v  a 

pre územie mesta Vrbové 

 

 

D O D A T O K   č. 1   

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2020 

 

 

 

 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

na dieťa/žiaka  

škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové 
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Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 6/2020 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta 

Vrbové  sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.) Príloha č. 1 k VZN č. 6/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia sa nahrádza novým znením : 

 

Príloha č. 1 
 

Výška finančných prostriedkov na rok 2020 na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové. 

 

Kategória škôl a školských  

zariadení 

Výška finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku                               

na dieťa/žiaka v eurách (€) 

Materská škola 

Sídlisko 9. mája 322, Vrbové 
 2 599,58 

Školský klub detí   

Základná škola, Školská 4, Vrbové 
743,26 

Školský klub detí   

Základná škola, Komenského 2, Vrbové 
628,90  

Zariadenie školského stravovania  

Základná škola, Školská 4, Vrbové 
222,97 

Zariadenie školského stravovania  

Základná škola, Komenského 2, Vrbové 
212,18 

 

Čl. II 

Platnosť a účinnosť 

 

1. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 6/2020 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na 

území mesta Vrbové bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom uznesením č. 

158/XII/2020 zo dňa 09.12.2020. Platnosť nadobúda podpísaním primátorky mesta 

a vyvesením na úradnej tabuli MsÚ po dobu 15 dní a účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 

ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  dňom 

15.12.2020. 

 

2. Nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 1 sa mení Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 6/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a  prevádzku                                  

na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové. Ostatné ustanovenia 

VZN č. 6/2020 zostávajú nezmenené.  

 

3. Všetky zmeny a doplnky pôvodného všeobecne záväzného nariadenia a jeho následného 

Dodatku č. 1 podliehajú schváleniu Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom.  

 

Vo Vrbovom dňa 10.12.2020 

 

              Dott. Mgr. Ema Maggiová, v. r. 

                                        primátorka mesta 


