MESTO DUNAJSKÁ STREDA
_________________________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 9/2017 zo dňa 27. júna 2017
o zriadení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203,
929 01 Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 27.6.2017.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 9.6.2017
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 4.7.2017
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 19.7.2017.

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4
písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ust.
§ 6 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 143
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 9/2017 zo dňa 27. júna 2017
o zriadení Strediska služieb škole, Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda
§1
Účel nariadenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) mesto Dunajská Streda ako
zriaďovateľ zriaďuje školské účelové zariadenie uvedené v § 2 tohto nariadenia za účelom
poskytovania odbornej, technickej, metodickej a materiálnej pomoci školám a školským
zariadeniam pri zabezpečovaní ich prevádzky a za účelom poskytovania investorských
a dodávateľských služieb školám a školským zariadeniam vo svojej pôsobnosti.
§2
Zriadenie školského účelového zariadenia
Mesto Dunajská Streda zriaďuje dňom 1. septembra 2017 školské účelové zariadenie
s názvom: Stredisko služieb škole, sídlo: Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda,
forma hospodárenia: rozpočtová organizácia.
§3
Záverečné ustanovenia
Stredisko služieb škole, Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda bolo zaradené
do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č.2017-7061/24544:3-10H0 zo dňa
12.6.2017.
§4
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.
V Dunajskej Strede, 4.7.2017
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

