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NÁVRH  NA UZNESENIE


Uznesenie č.__/2013


Mestské  zastupiteľstvo  v  Žiline  schvaľuje

	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina a Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina,  rozpočtovej organizácie





       DÔVODOVÁ SPRÁVA
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina a Školskej jedálne ako súčasti Základnej školy, Rybie námestie 
                                                  1, Žilina,  rozpočtovej organizácie


	 
     Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 23/2013 dňa 18.03.2013 schválilo racionalizáciu siete základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Cieľom Mesta Žilina je zefektívnenie financovania škôl a školských zariadení, nasmerovanie ľudských, materiálnych a finančných zdrojov do rozvoja výchovy a vzdelávania.  
    
     Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 23.07.2013 číslo: 2013-5226/34642:3-923 bola Základná škola, Rybie námestie 1, Žilina a Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina,   vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR. 

     Finančný dopad na rozpočet mesta Žilina je neutrálny.

















Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o zrušení ZÁkladnej školy,  Rybie námestie 1,  žilina  A   ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  AKO SÚČASTI  ZÁkladnej školy, Rybie námestie 1, žilina, rozpočtovej organizácie

Č........../2013

                                                                       
                                                                 Článok 1

Mesto  Žilina  pri výkone samosprávy týmto nariadením na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na podklade rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím číslo:  2013-5226/34642:3-923 zo dňa 23.07.2013 o vyradení zo siete zrušuje Základnú školu, Rybie námestie 1, Žilina a Školskú jedáleň ako súčasť Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina, rozpočtovú organizáciu, a to ku dňu 31.8.2013. 


                                                               Článok 2
. 
Úlohy a  činnosť Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina, teda výchovno-vzdelávaciu činnosť, stravovanie žiakov zabezpečí Základná škola, V. Javorku 32, Žilina. 


                                                        Článok 3

                                                    Záverečné ustanovenia 
	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa..........

 
	Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Žilina 15 dní a nadobúda účinnosť dňom ................







                                                                                    
                                                                                               Ing. Igor Choma
                                                                                           primátor mesta Žilina



