
Dodatok č.1 k VZN č. 5/2010 

 
Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, § 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, v zmysle zákona č.597/2003Z.z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 502/2001 z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č.668/2004 
o rozdeľovaní výnosov dane z príjmov územnej samospráve v znení zmien a doplnkov 
vydáva 
 
 

dodatok č.1 k VZN č. 5/2010 

 

 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta  č.5/2010, ktorým 
sa  určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2011. 
 
1. § 1 sa mení nasledovne: 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je určiť výšku  a spôsob použitia dotácie na 
mzdy a prevádzku materských škôl, školských klubov detí, školských stredísk záujmovej 
činnosti, základnej umeleckej školy, centier voľného času a zariadení školského stravovania   
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2011.  Zriaďovateľom  týchto škôl 
a školských zariadení je mesto ( ďalej len obecné) , cirkev alebo náboženská obec (ďalej len 
cirkevné), súkromná fyzická alebo právnická osoba ( ďalej len súkromné), ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky a bola im zriaďovateľom vydaná zriaďovacia listina. 

2. V §2, bod 2 sa dopĺňa za druhú odrážku  takto: 

   v zriaďovateľskej pôsobnosti Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi  a.v. na Slovensku, Letná    35 ,     

   Spišská Nová Ves 

  - Evanjelická materská škola, Štefánikovo nám. č. 21, Spišská Nová Ves 

  - výdajná školská jedáleň, Štefánikovo nám. č. 21, Spišská Nová Ves 

3.  V §3 ods.1 bod c znie:  

     Preukázateľné zaslanie výkazu škol. 40-01, najneskôr do 25.9. aktuálneho roka so stavom       



     ku 15.9. aktuálneho roka (všetci) 

4.  V §3 ods.2 sa vypúšťa bod e) 

5. V §4 ods.1 znie: 

    Mesto Spišská Nová Ves poskytne dotáciu na žiaka podľa prílohy č.1 tohto VZN  

     schválenej MsZ pre aktuálny rozpočtový rok.  

6. V §4 ods.3 sa za slová cirkevného  dopĺňajú  slová „ a súkromného“  školského zariadenia   

 7.V §5 sa vypúšťa bod 7 

8. v § 7 ods.2 sa za slová školského zariadenia vkladajú slová „ pri následnej finančnej kontrole“ 

9. V § 7 ods.3 sa za slovo nepredloží vkladajú slová „ pri následnej finančnej kontrole“ 

10. V § 8, bod. 2sa za slová dotácií vkladajú slová „ zistených následnou finančnou kontrolou.“ 

11. Prílohy č. 1- 3 sa menia na prílohu č. 1 takto: 

 

Príloha č.1 

2011 
Normatív na žiaka v € 

obecné cirkevné súkromné 

ZUŠ 
individuálne 754 0 0 

skupinové 464 0 0 

MŠ 
do 3 rokov 0 0 0 

od 3 rokov 1823,4 1604,5 1604,5 

Výchovno – vzdelávacie 

zariadenia 

ŠKD 261 229,6 229,6 

CVČ 147 0 129,3 

ŠSZČ 147 129,3 129,3 

ŠJ ZŠ 100 88 0 

 

 

12. Mestské zastupiteľstvo  v Spišskej Novej Vsi  ukladá Mestskému úradu v Spišskej Novej  

      Vsi, ŠÚ a OŠMaŠ  vydať VZN č.5/2010 v úplnom znení. 



Dodatok č. 1 k VZN č.5/2010 bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na 
www.spisskanovaves.eu dňa 30.3.2011. Návrhy a pripominky je možné zaslať na do 10 dní 
od jeho zverejnenia. 

Dodatok č.1 k VZN č.5/2010 bol chválený dňa 14.4.2011  uznesením MsZ  č. ..............., 
vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.4.2011 a nadobúda   účinnosť dňom  29.4.2011.         

         
 

        PhDr. Ján Volný, PhD. 
             primátor mesta 

 

  


