MESTO ČADCA, Mestský úrad, Námestie slobody č. 30, 022 01 Čadca

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
Mesta Čadca
č. 1/2021
o zrušení Výdajných školských jedální a zriadení Školskej jedálne a
výdajných školských jedální pri Základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

zverejnený v súlade s ust. § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

Deň vyvesenia na úradnej tabuli mesta: 4. 5. 2021

Deň vyvesenia na webovom sídle mesta: 4. 5. 2021

Koniec lehoty, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do
zápisnice na Mestskom úrade v Čadci u predkladateľa návrhu VZN pán PaedDr. Jána Poláka,
jan.polak@mestocadca.sk, : do 17. 5. 2021

Dátum zvesenia návrhu VZN č. 1/2021 o zrušení Výdajných školských jedální a zriadení
Školskej jedálne a výdajných školských jedální pri Základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čadca:......................

Na základe § 6 ods. 3 zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení znení neskorších predpisov vyvesený návrh VZN
č. 1/2021 dňa 4.5.2021 na úradnej tabuli mesta Čadca a zvesený dňa……………. a v tej istej lehote je návrh VZN č.
1/2021 zverejnený na webovom sídle mesta www.mestocadca.sk

Návrh
MESTO ČADCA
vydáva na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa § 6 ods. 2 a § 19 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA ČADCA č. 1/2021
o zrušení Výdajných školských jedální a zriadení Školskej jedálne a výdajných školských
jedální pri Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
Čl. 1
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
zrušenie Výdajnej školskej jedálne Ul. M. R. Štefánika 2007, Čadca, ako súčasti Základnej škole
J. A. Komenského, Ul. Komenského 752, Čadca a zriadenie Školskej jedálne,Ul. M. R. Štefánika
č.2007, Čadca ako súčasti Základnej školy, M. R. Štefánika 2007 Čadca.
zrušenie Výdajnej školskej jedálne, Milošová u Prívary 477, Čadca, ako súčasti Základnej školy,
Ul. Rázusova 2260, Čadca a zriadenie Výdajnej školskej jedálne, Milošová u Prívary 477,
Čadca ako súčasti Základnej školy, Milošová u Prívary 477, Čadca.
zrušenie Výdajnej školskej jedálne, Horelica 429,Čadca ako súčasti Školskej jedálni pri
Základnej škole, Ul. Rázusova 2260, Čadca a zriadení Výdajnej školskej jedálne, Horelica 429,
ak súčasti Základnej školy s materskou školou, Horelica 429, Čadca.
zrušení Výdajnej školskej jedálne, Podzávoz 2739, Čadca, ako súčasti Základnej školy Ul.
Rázusova 2260, Čadca a zriadení Výdajnej školskej jedálne, Podzávoz 2739, Čadca, ako súčasti
Základnej školy s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca.

Čl.2
Výchova,vzdelávanie a stravovanie detí a žiakov je zabezpečené v materských a
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca.

Čl.3
Záverečné ustanovenia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol dňa 4. 5. 2021 vyvesený na úradnej tabuli
Mesta Čadca a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 4.5.2021 a zvesený
dňa...............................
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
Čadca dňa …....................... pod č. ….........................
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta
Čadca dňa ….......................................a zverejnením na webovom sídle mesta
dňa....................................
4.
Toto
všeobecne
záväzné
nariadenie
nadobúda
účinnosť
dňom
…............................................

Ing. Milan Gura
primátor mesta

