
MESTO VRANOV NAD TOPĽOU

Dodatok č.3 k VZN  č. 182/2021  v znení dodatku č.1  zo dňa 17.8.2021 a
dodatku č.2 zo dňa 28.10.2021

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou



Mesto Vranov nad Topľou na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 12 ods. 4 písm. i) Štatútu mesta a zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva pre územie mesta Vranov nad Topľou tento:

Dodatok č.3

k VZN č. 182/2021 v znení dodatku č.1 zo dňa 17.8.2021a dodatku č.2 zo dňa 27.10.2021

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých  zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou ( ďalej len VZN č. 182/2021 )

 1.  Predmetom dodatku č.3   je  zmena  v druhej  časti  šiesteho dielu 1b)  VZN č.  182/2021

následovne:

  Znenie::  Zriaďovateľ  Mesto  Vranov nad  Topľou určuje  výšku  réžie  pre  žiaka  materských  aj
základných škôl 0.10 € za odobratý obed sa mení : Zriaďovateľ  Mesto Vranov nad Topľou určuje

výšku réžie pre žiaka materských aj základných škôl 0.30 € za odobratý obed

2. Ostatné časti VZN  č. 182/2021 zostávajú  v pôvodnom znení.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.  Na tomto dodatku č.3 k VZN č. 182/2021   mesta Vranov nad Topľou o určení výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
mesto  Vranov nad  Topľou sa  v  súlade  s  §  11  ods.  4  písm.  g)  SNR číslo  369/1990 Zb.  o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  u z n i e s l o mestské zastupiteľstvo vo
Vranove nad Topľou dňa ……..  uznesením číslo ……..

2.  Tento dodatok č.3 k VZN č. 182/2021 mesta Vranov nad Topľou  nadobúda účinnosť od …….

3.  Návrh dodatku č.3 k VZN č. 182/2021 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Vranov nad Topľou bol
vyvesený  na  pripomienkovanie  občanom dňa  14.4.2022  a  zvesený  dňa  ………..  K  návrhu
dodatku č.3 k VZN č. 182/2021 ………. podané žiadne pripomienky.

4..  Schválený dodatok č.3  k VZN  č. 182/2021 o určení  výšky príspevkov na  čiastočnú úhradu
nákladov v  školách  a  školských  zariadeniach,  ktorých  zriaďovateľom je  mesto  Vranov nad
Topľou bol vyvesený dňa …... a  zvesený dňa  ……….

      

  Ing. Ján Ragan                 Ing. Imrich Kónya

primátor mesta     prednosta MsÚ


