MESTO

STRÁŢSKE

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Číslo 5/2011

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV
OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŢIAKOV A DOSPELÝCH
ZA POBYT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH,
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM
V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE,
NA ČINNOSTI V CENTRE VOĽNÉHO ČASU,
V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH DETÍ,
V ŠKOLSKÝCH STREDISKÁCH ZÁUJMOVEJ ČINNOTI
A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY
V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH A VÝDAJNÝCH ŠKOLSKÝCH
JEDÁLŇACH

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115
ods. 5, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnené niektorých zákonov, podľa § 6 ods. 24 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
a podľa § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /ţiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v základnej umeleckej škole,
v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej
činnosti, v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach

ODDIEL I.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu výdavkov v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesta Strážske pre školský rok 2010/2011 a 2011/2012 od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých:
I. ČASŤ
II. ČASŤ

Príspevky v materskej škole od zákonných zástupcov detí.
Príspevky v základnej umeleckej škole od zákonných zástupcov detí / žiakov
a od dospelých osôb.

III. ČASŤ - Príspevky v centre voľného času od zákonných zástupcov detí / žiakov a od
dospelých osôb.
IV. ČASŤ - Príspevky v školskom klube detí od zákonných zástupcov žiakov.
V. ČASŤ –

Príspevky v školskej jedálni od zákonných zástupcov detí/žiakov
a dospelých stravníkov .
I. ČASŤ

V súlade s ods. 3 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, vzdelávanie
v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa
7€

Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z.
o životnom minime, v platnom znení.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet MŠ.
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou
v nasledujúcom mesiaci).
II. ČASŤ
V súlade s ods. 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní , vzdelávanie v ZUŠ
sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole zriadenej
obcou je mesačný príspevok určený nasledovne :
prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní .................................. 4 €
prípravné štúdium v individuálnom vyučovaní ............................... 4 €
základné štúdium (I. a II. stupeň) v individ. vyučovaní hlavného predmetu ...... 4 €
základné štúdium (I. a II. stupeň) v skupin. vyučovaní hlavného predmetu ....... 4 €
štúdium pre dospelých s vlastným príjmom – individuálne ................. 8 €
- skupinové ................... 8 €
f) štúdium pre dospelých bez vlastného príjmu– individuálne ................4 €
- skupinové ................... 4 €
g) skupinové štúdium v ďalších odboroch / literárny odbor, výtvarný
odbor/ .... 2,5 €

a)
b)
c)
d)
e)

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet mesta
Stráţske.
Výška príspevku je určená v súlade s ods. 5 § 49 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime,
v platnom znení a § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

III. ČASŤ
V súlade s ods. 7 § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní , vzdelávanie
v centre voľného času sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
I. Výška príspevku za jeden záujmový útvar:
a.
b.
c.
d.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 1 €.
Plnoletý žiak , ktorý nemá vlastný príjem , podľa bodu 1.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
uhrádza dospelá osoba mesačne sumou 3,50 €.
Zníženie príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v centre
voľného času:
- Klientom Domova sociálnych sluţieb v Stráţskom, ktorým je súdom nariadená
ústavná starostlivosť a sú držiteľmi preukazu ZŤP sa výška mesačného poplatku
znižuje na ....0,17 €
-

Pomoc v hmotnej núdzi .... 0,17 € mesačne, ak plnoletý žiak alebo zákonný
zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada riaditeľa CVČ a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu.

II. Voľnočasové otvorené kluby pre nečlenov záujmových útvarov
Infoklub
0,40 € / hodina
Herne
0,40 €/ hodina
III. Prázdninová činnosť- riaditeľ CVČ vydá cenník na činnosti vykonávané počas prázdnin
/ letné tábory, odborné sústredenia /.
Výška príspevkov je určená v súlade s ods. 7 § 116 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime,
v platnom znení a § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet CVČ.
IV. ČASŤ
V súlade s ods. 7 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní , vzdelávanie
v školskom klube detí sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskom klube detí
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je mesačný príspevok vo výške :
3€

Výška príspevku je určená v súlade s ods. 7 § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní v nadväznosti na § 2 písm. c zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet právneho
subjektu, pri ktorom je ŠKD zriadený.
V. ČASŤ
V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa činnosť v školskej
jedálni uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
V súlade s ods. 11 § 140 daného zákona MŠ SR stanovilo finančné pásma určujúce rozpätie
nákladov na nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórií / príloha č.1/.
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov sa rovná výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov :
I. Detský stravník
a. stravník materskej školy vo veku 2-6 rokov : 1,13 € / 3.pásmo/ - celodenná strava
b. stravník základnej školy vo veku 6-11 rokov : 0,90 € / 2.pásmo/ - obed
c. stravník základnej školy vo veku 11-15 rokov : 0,96 € /2. pásmo/ - obed
d. príspevok v ŠJ na jedno hlavné jedlo sa uhrádza len čiastočne, ak je znížený o dotáciu na
stravu na základe rozhodnutia ÚPSVaR.
II. Dospelý stravník
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú takto :
a. v MŠ 1,13 €
b. v ZŠ 1,06 €
Dospelý stravník uhrádza za jedno jedlo poplatok, ktorý sa skladá z príspevku vo výške
nákladov na nákup potravín a režijných nákladov, ktoré určí štatutárny zástupca príslušnej
rozpočtovej organizácie zriadenej Mestom Strážske podľa skutočných výrobných nákladov.
Výšku poplatku upraví štatutárny zástupca tak, aby bola v súlade s osobitnými právnymi
predpismi /§ 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov/.
III. Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na
účet príslušnej ŠJ.

ODDIEL II.
Záverečné ustanovenia

1/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2011 bolo schválené uznesením MsZ v Strážskom
č. 184/2011 zo dňa 26.5.2011 a nadobúda účinnosť 15.dňom od zverejnenia na úradnej
tabuli.
2/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č.3/2008

V Strážskom, dňa 1.6.2011

Ing. Vladimír Dunajčák
Primátor mesta

Návrh VZN zverejnený dňa : 26.4.2011
VZN schválené dňa : 26.5.2011 uznesením č.184/2011
VZN zverejnené dňa : 30.5.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa : 20.6.2011

Mesto Stráţske

Dodatok č.1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2011
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV
OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŢIAKOV A DOSPELÝCH
ZA POBYT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH,
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM
V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE,
NA ČINNOSTI V CENTRE VOĽNÉHO ČASU,
V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH DETÍ,
V ŠKOLSKÝCH STREDISKÁCH ZÁUJMOVEJ ČINNOTI
A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY
V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH A VÝDAJNÝCH ŠKOLSKÝCH
JEDÁLŇACH

Mestské zastupiteľstvo v Strážskom podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115
ods. 5, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 6 ods. 24 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
a podľa § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku č.1 k všeobecne
záväznému nariadeniu mesta č.5/2011 :
V. Časť bod I. Detský stravník sa mení :
a. stravník materskej školy vo veku 2-6 rokov : 1,19 € / 3.pásmo/ - celodenná strava
b. stravník základnej školy vo veku 6-11 rokov : 0,95 € / 2.pásmo/ - obed
c. stravník základnej školy vo veku 11-15 rokov : 1,01 € /2. pásmo/ - obed
V. Časť bod II. Dospelý stravník sa mení :
Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú takto :
a. v MŠ 1,19 €
b. v ZŠ 1,12 €
Príloha č.1 „ Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok od zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín od 1.1.2010“ sa nahrádza prílohou „ Finančné pásma nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok od zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 1.9.2011“.

Záverečné ustanovenia
1/ Tento Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2011 bol schválený
uznesením MsZ v Strážskom č. 186/2011 zo dňa 8.09.2011 a nadobúda účinnosť
15.dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

V Strážskom, dňa 29.9.2011

Ing. Vladimír Dunajčák
Primátor mesta

Návrh dodatku č.1 zverejnený dňa: 15.08.2011
Dodatok č.1 schválený dňa: 8.09.2011 uznesením č.186/2011
Dodatok č.1 zverejnený dňa : 12.09.2011
Zvesené z úradnej tabule dňa: 29.09.2011

Rozdeľovník
Tento Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2011 bol vyhotovený v piatich
origináloch, ktoré sa rozdelia nasledovne :
Výtlačok č.1 a č.2 - primátor mesta, z toho výtlačok č.1 na založenie
Výtlačok č.3 - prednosta
Výtlačok č.4 - hlavný kontrolór
Výtlačok č.5 - referent školstva

Mesto Strážske

Dodatok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV
OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH
ZA POBYT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH,
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM
V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE,
NA ČINNOSTI V CENTRE VOĽNÉHO ČASU,
V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH DETÍ,
V ŠKOLSKÝCH STREDISKÁCH ZÁUJMOVEJ ČINNOTI
A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY
V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH A VÝDAJNÝCH ŠKOLSKÝCH
JEDÁLŇACH

Návrh Dodatku č. 2 zverejnený dňa : 19.02.2014.
Dodatok schválený dňa 06.03.2014 Uznesením č. 205/2014.
Dodatok zverejnený dňa 13.03.2014.
Zvesený z úradnej tabule dňa :

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na
čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre
voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných
školských jedálňach
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom podľa § 28 ods. 5, § 14 ods. 9, Zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku č.2 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta č.5/2011 :
Oddiel I, I. časť sa dopĺňa takto :
V súlade s ods. 10 § 140 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )
zákonný zástupca dieťaťa uhrádza v materskej škole príspevok na čiastočnú úhradu režijných
nákladov školskej jedálne vo výške
0,10 €
za celodennú stravu.
Mesto Strážske ako zriaďovateľ materskej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. To neplatí ak ide o deti
a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 Zákona č.544/2010 o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Tento príspevok sa uhrádza do 25. dňa v mesiaci.

Tento dodatok č.2 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 205/2014 na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 06.03.2014.
V Strážskom, dňa 13.03.2014

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

Mesto Strážske

Dodatok č.3

k VZN mesta Strážske
č. 5/2011
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV
A DOSPELÝCH ZA POBYT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH, NA ČIASTOČNÚ
ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE, NA
ČINNOSTI V CENTRE VOĽNÉHO ČASU, V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH DETÍ, V
ŠKOLSKÝCH STREDISKÁCH ZÁUJMOVEJ ČINNOTI A NA ČIASTOČNÚ
ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH A
VÝDAJNÝCH ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH

1.Návrh Dodatku č.3 k VZN č. 5/2011 zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
dňa: 6.10.2015
2. Návrh Dodatku č.3 k VZN č.5/2011 schválený dňa 29.10.2015 uznesením MsZ
č. 218 /2015
3. Dodatok č.3 k VZN č.5/2011 zverejnený dňa: 3.11.2015
4. Dodatok č.3 k VZN č.5/2011 zvesený z úradnej tabule dňa : 18.11.2015

-1Dodatok č. 3 k VZN mesta Strážske
č. 5/2011
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o určení výšky príspevkov od
zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, na
čiastočnú úhradu nákladov na štúdium v základnej umeleckej škole, na činnosti v centre
voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti a na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školských jedálňach a výdajných
školských jedálňach .
Mesto Strážske v súlade s § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 28 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní vydáva
Dodatok č.3 k VZN č.5/2011
V Oddiele I., časť I-IV. sa termín úhrady príspevku mení z 10. dňa na 20. deň.

Záverečné ustanovenia
1/ Tento Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2011 bol schválený
uznesením MsZ v Strážskom č. 218/2015 zo dňa 29.10.2015 .
2/ Tento Dodatok č. 3 k VZN č.5/2011 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia
na úradnej tabuli.

V Strážskom, dňa 18.11.2015

Ing. Vladimír Dunajčák
Primátor mesta

MESTO

STRÁŽSKE

vydáva

Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2011
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH ZA
POBYT V MATERSKÝCH
ŠKOLÁCH, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ŠTÚDIUM
V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE, NA ČINNOSTI V CENTRE
VOĽNÉHO ČASU, V ŠKOLSKÝCH KLUBOCH DETÍ, V ŠKOLSKÝCH
STREDISKÁCH ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH
A VÝDAJNÝCH ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH

Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 5/2011 zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke mesta dňa: 8.11.2017
Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 5/2011 schválený dňa: 23.11.2017 uznesením č.
233/2017
Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2011 zverejnený dňa: 28.11.2017
Zvesené z úradnej tabule dňa : 13.12.2017

-1Mesto Strážske v súlade s § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 140 ods.9,10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní vydáva Dodatok č.4 k VZN č.5/2011.
V Oddiele I., časť V. bod I. Detský stravník a bod II. Dospelý stravník sa mení:
V. Časť
I. Detský stravník
b. stravník základnej školy vo veku 6-11 rokov : 1,09 € / 4.pásmo/ - obed
c. stravník základnej školy vo veku 11-15 rokov : 1,16 € /4. pásmo/ - obed
II. Dospelý stravník
b. v ZŠ 1,26 € / 4. pásmo

Záverečné ustanovenia
1/ Tento Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.5/2011 bol
schválený uznesením MsZ v Strážskom č.233/2017 dňa 23.11.2017.
2/ Tento Dodatok č. 4 k VZN č.5/2011 nadobúda účinnosť 1.1.2018.

Ing. Vladimír Dunajčák
primátor mesta

Rozdeľovník :
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhotovené v piatich origináloch, ktoré
sa rozdelia podľa nasledujúceho kľúča:
Výtlačok č. 1 a č. 2 – primátor mesta, z toho výtlačok č. 1 na založenie
Výtlačok č. 3 – prednosta
Výtlačok č. 4 – hlavný kontrolór
Výtlačok č. 5 – referent školstva

