
 
 Spišská Nová Ves 24. 11. 2014 

 

 

 

Dôvodová správa 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová Ves 

  

č. 2 / 2014 
 

 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

zriadených na území mesta Spišská Nová Ves  

 
 

V zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm.  c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve    

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec určí všeobecne záväzným 

nariadením pre  

 zriaďovateľov cirkevnej základnej umeleckej školy, cirkevnej jazykovej školy, cirkevnej 

materskej školy, cirkevného školského zariadenia, súkromnej základnej umeleckej školy, 

súkromnej jazykovej školy, súkromnej materskej školy a súkromného školského 

zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce a ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec 

alebo obvodný úrad v sídle kraja, 

 základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

 

1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských 

škôl a školských zariadení, 

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, 

jazykové školy, materské školy a školské zariadenia, 

3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 

zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka 

alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo, 

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 

 

Výška dotácie vychádza z priemernej výšky finančných prostriedkov potrebných na  mzdy        

a  prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a  dieťa školského 

zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves. Školy a školské zariadenia 



zriadené na území mesta Spišská Nová Ves inými zriaďovateľmi obdržia dotáciu najmenej       

vo výške 88% z priemernej výšky dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta, čo je v súlade s ustanovením § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z.      

o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

Spracovala: Ing. Dana Mrnková 


