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Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení výšky príspevkov 

v detských jasliach, školách a školských zariadeniach 
 

 Mesto Spišská Nová Ves podľa  § 6  ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  a podľa § 140 ods. 10 zákona  č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva 

 

dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 

o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach. 
 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Predmet nariadenia 
 

 Tento dodatok mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves     

č. 5/2013 o určení výšky príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach 

takto: 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

§ 2 
 

1. DRUHÁ ČASŤ, § 4 Výška príspevku, ods. 6 sa nahrádza nasledovným znením: 

Ročný príspevok na činnosť centra voľného času pre deti s trvalým pobytom na území obce, 

ktorá nemá s mestom Spišská Nová Ves uzatvorenú dohodu o poskytovaní príspevku            

na záujmové vzdelávanie je vo výške dotácie ustanovenej pre dieťa centra voľného času 

prílohou č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu 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 znení neskorších zmien a dodatkov. Ak obec prispieva na dieťa v centre 

voľného času sumou nižšou, než je suma podľa prvej vety, je ročný príspevok vo výške 

zodpovedajúcej rozdielu medzi týmito sumami. 

  

 

TRETIA ČASŤ 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

§ 3 

Účinnosť dodatku 
 

 1.  Návrh dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 bol vyvesený na 

úradnej tabuli  a na internetovej stránke mesta od 29. 11. 2016. 
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 2.  Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku č. 3                  

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013 na zasadnutí dňa 15. 12. 2016, pod                     

č. ........./2016. 

  

 3.  Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2013  bol vyhlásený vyvesením 

na úradnej tabuli 16. 12. 2016 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2017. 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Ján Volný, PhD. 
       primátor mesta 

 

 

 

 


