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Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení zriadených  

na území mesta Spišská Nová Ves  
 

 

 Mesto Spišská Nová Ves podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, § 7 zákona  č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva 

 

dodatok č. 4  

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves. 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Predmet nariadenia 
 

 Tento dodatok mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2014 o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská 

Nová Ves (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014“) v rozsahu Príloh č. 3 a č. 4, 

na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi dňa 11.12.2014, 

uznesením č. 9/2014 s účinnosťou od 01. 01. 2015. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

Základné ustanovenia 

§ 2 
 

1. Príloha č. 3 znie: 
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 „Príloha č. 3 

 k všeobecne záväznému nariadeniu 

 č. 2/2014“ 

 

 

 

„Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  na rok 2019 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves“ 

 
P. č. Druh školy, školského zariadenia Priemerná výška 

finančných prostriedkov na  

mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy,  

dieťa materskej školy 

a dieťa školského 

zariadenia  

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Spišská 

Nová Ves 

1. Žiak základnej umeleckej školy- individuálna forma 1 584,50 € 

2. Žiak základnej umeleckej školy - skupinová forma 517,35 € 

3. Dieťa materskej školy  2 947,16 € 

4. Dieťa školského klubu detí 546,44 €  

5. Dieťa centra voľného času 75,00 €  

6. Potenciálny stravník- žiak základnej školy 176,53 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

2. Príloha č. 4 znie: 

 

 

 „Príloha č. 4 

 k všeobecne záväznému nariadeniu 

 č. 2/2014“ 

 
 
 

„Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia  na rok 2019 v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi 

alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby“ 

 

P. č. Druh školy, školského zariadenia Výška finančných 

prostriedkov na  

mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej 

školy a dieťa 

školského 

zariadenia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom 

uznanej cirkvi alebo 

náboženskej 

spoločnosti 

Výška finančných 

prostriedkov na  

mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej 

školy a dieťa 

školského 

zariadenia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti inej 

právnickej osoby 

alebo fyzickej 

osoby, na 

dieťa/žiaka centra 

voľného času 

1. Dieťa materskej školy  2 593,50 € 2 593,50 € 

2. Dieťa školského klubu detí 546,44 € 546,44 € 

3. Dieťa školského klubu detí pri ŠZŠ 1 189,60 € 1 189,60 € 

4. Dieťa centra voľného času 70,00 € 70,00 € 

5. Potenciálny stravník- žiak základnej 

školy, základnej školy pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami  

175,82 € 175,82 € 
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TRETIA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

§ 3 

Účinnosť dodatku 
 

 1.  Návrh dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 bol vyvesený na 

úradnej tabuli  a na internetovej stránke mesta od 13. 11. 2018. 

 

 2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku                    

č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014 na zasadnutí dňa 29. 11. 2018, pod                     

č. ..../2018.  

 

 3. Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2014  bol vyhlásený vyvesením na 

úradnej tabuli 3. 12. 2018 a nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Ján Volný, PhD. 
       primátor mesta 

 

 

 

 


