Dodatok č. 4
k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 10 /2009
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín (návrh)
Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v zmysle § 6 ods. 2 a 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
vydáva tento Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Tvrdošín č. 10/2009
Týmto dodatkom sa

1. Ruší sa príloha č. 1C o dotácii na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce a príloha č. 2C o dotácii na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti, súkromnej fyzickej
a právnickej osoby.
2. Prílohu č. 1C nahrádza príloha č. 1D o dotácii na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce a prílohu č. 2C nahrádza príloha č. 2D o dotácii na rok 2012 na prevádzku
a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej
spoločnosti, súkromnej fyzickej a právnickej osoby.
3. Tento Dodatok č. 4 k VZN č. 10/2009
-

bol schválený uznesením MsZ v Tvrdošíne č. 9/11 dňa
bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa
bol vyhlásený vyvesením na internetovej stránke mesta dňa
nadobudol účinnosť dňa

Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

14.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
01.01.2012

PRÍLOHA č. 1D

Minimálna dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória školy, školského zariadenia

Minimálna dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka/dieťa
v eurách
100 %

Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov
Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vyučovania

2 928,00
1 488,00
621,81

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania

381,81

Žiak školského klubu detí - pravidelná činnosť

289,00

Žiak školského klubu detí – príležitostná a sezónna činnosť

178,00

Žiak centra voľného času

146,72

Potenciálny stravník - žiak základnej školy

86,40

PRÍLOHA č. 2D

Minimálna dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti, súkromnej fyzickej a právnickej osoby
S účinnosťou od 01.03.2011 podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2011 z 02.02.2011 - § 6 ods.12 písm. g - obec
poskytne na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu
najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Kategória školy, školského zariadenia

Minimálna dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v eurách
88 %

Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov

x

Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vyučovania

x
547,20

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania

336,00

Žiak školského klubu detí - pravidelná činnosť

254,40

Žiak školského klubu detí – príležitostná a sezónna činnosť
Žiak centra voľného času
Potenciálny stravník - žiak základnej školy

178,00
x
86,40

