
 

              Doplnok  č. 2  
 

 Všeobecne záväzného nariadenia 
      mesta Spišská Nová Ves 

 

 č.  9 /2009 
 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 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 a 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 a v zmysle zákona č. 502/2001 z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 
 
doplnok č. 2 všeobecné záväzného nariadenia č.9/2009, ktorým sa určuje výška dotácie 
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská 

Nová Ves na rok 2010. 
 

Zmena: 

Príloha č. 3  

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE - ROZPOČET 2010 – SÚKROMNÉ 
     

SÚKROMNÉ 

    
Normatív na 

dieťa Počet detí SPOLU 

individuálne 0 0 0 

ZUŠ skupinové 0 0 0 

do 3 rokov 0 0 0 

MŠ od 3 rokov 0 0 0 



ŠKD 148 1 338 198  024 

CVČ 60,50 5 765 348 859 Výchovno-

vzdelávacie 

zariadenie ŠSZČ 60,66 8 052 488 488 

ŠJ ZŠ 0 0 0 

SPOLU       1 035 371 

 

 

Dôvodová správa 

 Mestské zastupiteľstvo na svojom 29. zasadnutí dňa 15.7.2010 uznesením č. 717 zobralo na 

vedomie informáciu o vývoji výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre mesto Spišská Nová Ves v roku 

2010 a schválilo viazanie výdavkov rozpočtu, ktoré sa týkajú okrem iného aj neštátnych školských 

zariadení vo výške 420 000 €. 

 Vzhľadom na skutočnosť, že financovanie školských zariadení je predmetom VZN č.9 /2009, 

navrhujeme dodatkom č.2 VZN  úpravu prílohy č.3. Financovanie školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ( príloha č.1)  a cirkevných ŠZ (príloha č.2), nie je predmetom 

tejto úpravy. 

O viazaní  prostriedkov pre SCVČ a SŠSZČ rozhodlo MsZ na základe Nariadenia vlády SR č. 276/2010 

z 19. mája 2010, podľa ktorého nebude môcť mesto od januára 2011 dotovať záujmové vzdelávanie 

detí, ktoré nemajú v meste Spišská Nová Ves trvalý pobyt. Preto nie je v našom záujme, aby 

rozbiehali neštátne školské zariadenia  činnosť od začiatku školského roka ( od 1.9.2010) a v januári ju 

z dôvodu zmeny financovania zrušili. Z tohto dôvodu  mesto nebude poskytovať od 1.9.2010 dotácie 

pre SCVČ a SŠSZČ.  Nariadenie vlády SR č. 276/2010 nemení činnosť školského klubu detí, preto 

financovanie SŠKD ostáva bez zmien. 

 

 

                 PhDr. Ľubica Šefčíková  

 


