VZN Mesta Svit č. 2/2012
platnosť: od 14.12.2011
účinnosť: od 01.01.2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy
a školského zariadenia na rok 2012 v meste Svit
č. 2/2012
Mestské zastupiteľstvo v Svite podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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:
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)

§1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na kalendárny rok 2012 na:
a) žiaka Základnej umeleckej školy, Kpt. Nálepku 29, Svit,
b) dieťa Materskej školy, Mierová 141, Svit,
c) dieťa Materskej školy, Školská 21, Svit,
d) žiaka Centra voľného času, Mierová 134, Svit,
e) dieťa Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského 2, Svit,
f) dieťa Školského klubu detí pri Základnej škole, Mierová 134, Svit,
g) stravníka školskej jedálne pri Základnej škole, Komenského 2, Svit,
h) stravníka školskej jedálne pri Základnej škole, Mierová 134, Svit,
i) žiaka súkromnej základnej umeleckej školy.
§2
Minimálna (garantovaná) výška dotácie na jedného žiaka
1) Minimálna výška dotácie na prevádzku a mzdy nižšie uvedených škôl a školských zariadení na
kalendárny rok 2012 je nasledovná:
a) 590 EUR na 1 žiaka v individuálnej forme štúdia Základnej umeleckej školy, Kpt. Nálepku 29
vo Svite,
b) 360 EUR na 1 žiaka v skupinovej forme štúdia Základnej umeleckej školy, Kpt. Nálepku 29 vo
Svite,
c) 2 400 EUR na 1 dieťa vo veku do 3 rokov Materskej školy, Mierová 141 vo Svite,
d) 2 400 EUR na 1 dieťa vo veku do 3 rokov Materskej školy, Školská 21 vo Svite,
e) 1 200 EUR na 1 dieťa vo veku nad 3 roky Materskej školy, Mierová 141 vo Svite,
f) 1 200 EUR na 1 dieťa vo veku nad 3 roky Materskej školy Školská 21 vo Svite,
g) 140 EUR na 1 žiaka Centra voľného času, Mierová 134 vo Svite,
h) 270 EUR na 1 dieťa Školského klubu detí pri Základnej škole, Komenského 2 vo Svite
i) 270 EUR na 1 dieťa Školského klubu detí pri Základnej škole, Mierová 134 vo Svite
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j)

90 EUR na 1 potencionálneho stravníka školskej jedálne pri Základnej škole, Komenského 2
vo Svite
k) 90 EUR na 1 potencionálneho stravníka školskej jedálne pri Základnej škole, Mierová 134 vo
Svite,
l) 520 EUR na 1 žiaka v individuálnej forme štúdia súkromnej Základnej umeleckej školy vo
Svite,
m) 317 EUR na 1 žiaka v skupinovej forme štúdia súkromnej Základnej umeleckej školy vo Svite
2) Okrem dotácie uvedenej v odseku 1 je možné uvedeným školám a školským zariadeniam
poskytnúť aj vyššiu dotáciu na 1 žiaka z rozpočtu mesta na kalendárny rok 2012. Rozhoduje o
tom mestské zastupiteľstvo v rámci schvaľovania rozpočtu alebo zmien rozpočtu mesta na daný
rok.
§3
Záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo vo Svite 3/5 väčšinou prítomných
poslancov.
2) Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 29.11.2011 a zvesené dňa 14.12.2011 bez
pripomienok občanov. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Svite na svojom zasadnutí
dňa 14.12.2011 uznesením č. 187/2011.
§4
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2012. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Mesta Svit
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia v meste Svit na
rok 2011 č. 1/2011 zo dňa 25.11.2010.

Vo Svite dňa 15.12.2011

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

Doložky :
•

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli mesta

dňa : 29.11.2011
•

pečiatka

podpis: .................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta

dňa : 07.01.2012
•

podpis: ..................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta

dňa : 15.12.2011
•

pečiatka

pečiatka

podpis: ...................................

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť

dňa : 01.01.2012

pečiatka

podpis: ...................................
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