
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 8/2009 

zo dňa  3.12.2009   

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského 

zariadenia na rok 2010 v meste Spišská Belá   

 

 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 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 sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení  (ďalej len „nariadenie“): 

  

  

§ 1 

 Úvodné ustanovenie 

 

Toto nariadenie určuje výšku dotácie  na prevádzku a mzdy  na kalendárny rok 2010 na  

a) žiaka Základnej umeleckej školy, Zimná 12, Spišská Belá, 

b) poslucháča Jazykovej školy pri Základnej škole J.M.Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá,  

c) dieťa Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá 

d) dieťa Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole J.M.Petzvala, Moskovská 20, Spišská 

Belá,  

e) dieťa Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, Štefánikova 19, Spišská Belá,  

f) žiaka Centra voľného času, Zimná 47, Spišská Belá  

g) dieťa Školského klubu detí pri Základnej škole J.M.Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá,  

h) dieťa Školského klubu detí  pri Základnej škole, Štefánikova 19, Spišská Belá, 

i) stravníka školskej jedálne pri Základnej škole, Štefánikova 19, Spišská Belá. 

 

§ 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 2010 je určená nasledovne:  

a)  590 EUR na 1 žiaka v individuálnej forme štúdia  Základnej umeleckej školy, Zimná 12, Spišská Belá  

b)  360 EUR na 1 žiaka v skupinovej forme štúdia Základnej umeleckej školy, Zimná 12, Spišská Belá 

c)  120 EUR na 1 poslucháča Jazykovej školy pri Základnej škole J.M.Petzvala, Moskovská 20, Spišská    

     Belá,  

d)  2 580 EUR na 1 dieťa vo veku do 3 rokov Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá 

e)  1 313 EUR na 1 dieťa vo veku nad 3 roky Materskej školy, Mierová 1, Spišská Belá 

f)  90 EUR na 1 dieťa Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole J.M.Petzvala, Moskovská   

     20, Spišská Belá,  

g)  90 EUR na 1 dieťa Školského strediska záujmovej činnosti pri Základnej škole, Štefánikova 19, Spišská  



     Belá,  

h)  100 EUR na 1 žiaka Centra voľného času, Zimná 47, Spišská Belá  

i)  400 EUR na 1 dieťa Školského klubu detí pri Základnej škole J.M.Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá,  

j)  400 EUR na 1 dieťa Školského klubu detí  pri Základnej škole, Štefánikova 19, Spišská Belá, 

k)  30 EUR na 1 potencionálneho stravníka školskej jedálne pri Základnej škole, Štefánikova 19, Spišská    

     Belá. 

 

(2) Okrem dotácie uvedenej v odseku 1, je možné uvedeným školám a školským zariadeniam poskytnúť aj 

vyššiu dotáciu na 1 žiaka (1 dieťa) z rozpočtu mesta na kalendárny rok 2010. Rozhoduje o tom mestské 

zastupiteľstvo v rámci schvaľovania rozpočtu alebo zmien rozpočtu mesta na daný rok. 

  

    §§  33      

ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa      

      

(1) Zmeny a dodatky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 3/5 väčšinou 

prítomných poslancov. 

(2) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa  3.12.2009 uznesením č. 

172/2009. 

    

§§  44  

ÚÚččiinnnnoossťť  

 

Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 

 

 

 

 

 

 

........................................................... 

JUDr.  Štefan  BIEĽAK 

primátor mesta 

 

 

  
 

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

mesta: 

 

 

 

dňa :  11.11.2009                    pečiatka                                podpis: .................................  

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

dňa :  4.12.2009                   pečiatka                                      podpis: .................................  

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

dňa :    19.12.2009                pečiatka                                       podpis: ............................  

                                        



 

Dôvodová  správa  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

Mesta Spišská Belá 

číslo 8/2009  

  

 

 

Zákonom č. 179/2009 Z. z. bol s účinnosťou od 1.9.2009 novelizovaný  zákon č. 596/2003  Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve. Podľa nového znenia § 6 ods. 12 písm. d)  tohto zákona: 

 
„d) určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne 

záväzným nariadením“. 

    

Vzhľadom na vyššie uvedené mesto Spišská Belá pripravilo návrh výšky dotácie (normatívu) na 1 žiaka, 

resp. 1 dieťa vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktoré sú v originálnej pôsobnosti mesta. Netýka 

sa to základných škôl, nakoľko v prípade základných škôl ide o prenesený výkon štátnej správy (výšku 

normatívu na 1 žiaka určuje štát).       

Pokiaľ ide o samotnú výšku dotácie pre rok 2010 - jej výška vychádza z finančných prostriedkov 

poskytnutých na 1 žiaka v rozpočte mesta (t.j. jednotlivých škôl a školských zariadení) v roku 2009, pričom 

týmto nariadením sa garantuje určitá minimálna výška dotácie na 1 žiaka, ktorú daná škola, či školské 

zariadenie musí dostať z rozpočtu mesta v danom roku. Zároveň sa predpokladá, že skutočná (reálna) výška 

dotácie pre daný rok bude vyššia, avšak presnú reálnu výšku v čase schvaľovania tohto nariadenia nie je 

možné určiť. Preto sa určuje tzv. minimálna výška dotácie.       

 
Uvedené nariadenie sa schvaľuje na obdobie 1 kalendárneho roka, a každoročne sa bude prijímať nové 

nariadenie pre nasledujúci kalendárny rok. 

 

 

 

 
V Spišskej Belej dňa 10.11.2009 

Spracovala: Ing. Mária Kušmíreková 

Predkladá :  JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta  

 
 

  


