
Dodatok Č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Spišská Nová Ves č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy

a prevádzku škól a školských zariadení zriadených
na území mesta Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves podfa 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 2 zákona SNR Č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v zneni neskoršich predpisov. zákona Č. 5962003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samosprúve a o zmene a doplnení niektorých zákonov V zneni
neskoršich predpisov. zákona č. 597i2003 Z. z. o flnancovani zákIadnch škál. stredných škál
a školských zariadeni a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

* 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 7 zákona
Č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vydáva

dodatok Č. 2
k všeobecne závüznérnu nariadcniu mesta Spišská Nová Ves č. 2/2(114 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škál a školských zariadeni zriadených na území mesta

Spišská Nová Ves.

PRVÁ ČÁSt
Uvodné ustanovenie

*1

Predmet naľiadenia

Tento dodatok mení a dopIňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves
Č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škál a školských zariadeni zriadených
na území mesta Spišská Nová Ves v rozsahu Priloh Č. 3 a Č. 4. na ktorom sa uznieslo MsZ
Spišská Nová Ves dňa 11.1 2.2014. uznesením Č. 9/2014 s úČjnnosťou od 01. 01. 2015.

DRUHÁ ČÁSt
Základné ustanovenia

*2

1. Príloha Č. 3 znie:
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„Priloha Č. 3
k všeobecne záváznému nariadeniu
mesta Spišská Nová Ves Č. 2/2014“

.Prjemerná výška %nančných prostriedkov na mzdy a prevúdzku na žiaka základnej
urneleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017

v zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta Spišská Nová Ves“

P. Č. Druh školy, školského zariadeuia Pricmerná výška
flnanČneh prostriedkov na
mzdy a prcvádzku na žiaka
zúkladnej umeleekej školy,
diet‘a rnaterskcj školy
;i dieťa školského
zariadenia
v zriad‘ovatcPskej
pösobnosti mesta Spišská
Nová Ves

1. Žiak základnej umeleckej školy- individuálnn lbrma - I 403.70 €
2. Ziak základnej umeleckej školy - skupinová forma 458.33 €
3. Dieťa materskej školy 2 129,40 €
4. Dieťa školského klubu deti 477,27 €
5. Dieťa centra ofného Času 75.00 €
6. Potenciálnv srravnik- žiak základnej školy 137.70 €
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2. Príloha Č. 4 znie;

„l‘ríloha Č. 4
K všeobecne záväznému nariadeniu

mesL Spišská Nová Ves Č. 2/2014“

‚.Výška tnanČných prostriedkov na mzdy a prevúdzku nu dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2017 v zriaďovateUskej pósohnosti štátom uznanej cirkvi

alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickj osoh aleho I‘vziekej osob‘«‘

Výška Iinančných
prostricdkov na
mzdy a prevádzku
na diet‘a materskej
školy a dict‘a
školského
zariadcnia
v zriad‘ovatel‘skej
působnosti štátom
uznanej církvi alch
náboženskej
sp obč n os ti

Výška íinančnýeh
I prostriedkov na

mzdy a prevádzku
na diet‘a materskej
školy a diet‘a
školského
za nad en ia
v zriad‘oateI‘skej

působnosti inej
O právniekej osoby

alebo fyzickej
osob‘, na
dict‘a/žiaka Centra
voľného času

P. • Druh škol‘, školského zaniadenia

I. Dieťa mawrskej školy 2 100.00 E 2 100.00 E
2. Dieťa školského klubu deti 420.00 E 420.00 E
3, Dieťa centru voíného Času 66.00 € 66,00 E
4. Potenciálny stravnik- žiak základn

školy. základnej školy pre ŽwKo\
130.00 E 130.00 E

specuilnvmi vychovno-vzdeluvacim
potrebum i
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TRETIA ČÁSt
Spoločné a záverečné ustanovenia

*3
Účinnosť dodatku

L Návrh dodatku Č. 2 k všeobecne závüznému nariadeniu Č. 212014 bol vvvesený na

úradnej tabuli a na internetovcj stránke mesta od 29. II. 2016.

2. Mestské zastupiieFstvo v Spišskei Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku
Č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 212014 na zasadnutí dňa 15. 12. 2016. pod
Č. 26012016.

3. Dodatek č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu Č. 212014 bol vvhlásený vyvesením na
úradnej tabuli 16. 12. 2016 a nadobúda úČinnosť dňom I. 1. 2017.

PhDr. JÚÚ Volný, PhD.
prinláIOľ mesta
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