
 
Dodatok č.  1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Smižany 
č. 100 

 
o určení výšky finančných prostriedkov a dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území obce Smižany 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Smižany vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. c) 

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 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. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 100 

 

 
A.  doplňuje sa v článku 3 bod 6)  7)  a 8) VZN č. 100 bod: 

 
6) Obec poskytuje finančné prostriedky a dotáciu na prevádzku a mzdy pre centrá voľného času pri 

Základnej škole na Komenského ul. a pri Základnej škole Povýšenia sv. Kríža na žiaka s trvalým 

pobytom na území obce Smižany  do 15 rokov veku podľa štatistického výkazu predloženého k 15.9.2012 

a údajov riaditeľov týchto zariadení o trvalých pobytoch detí. Tieto údaje sú platné na financovanie 

v roku 2013.  

 

7) Obec poskytuje finančné prostriedky na prevádzku a mzdy pre Centrum voľného času, Tatranská 80, 

Smižany na deti a mládež vo veku do 30 rokov s trvalým pobytom na území obce Smižany. 

 

8) Obec prijaté dotácie na centrá voľného času od iných obcí poskytne príslušnému centru voľného času. 

 

B. mení sa článok 5:  

 
2) Tento dodatok č. 1 k VZN bol schválený na zasadnutí obecného  zastupiteľstva v Smižanoch  

    dňa 28. 2. 2013, uznesenie číslo 318/25/2013. 

3) Účinnosťou dodatku č. 1 k VZN č. 100 mení sa VZN č. 100 vrátane príloh. 

 

 

 

 

Smižany 28. 02. 2013 

 

                                                                                                  Ing. Michal Kotrady 

                                                                                                           starosta obce 

 
 
Vyvesené na úradnej tabuli: 13.02.2013 

Zvesené:      15.3.2013 

 
 

 

 



 
 

Príloha č. 1 k VZN č. 100 

 

Výška finančných prostriedkov na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy 

a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 

  
Príloha č. 1 k VZN č. 100 

Kategória škôl a školských zariadení 

Počet žiakov na 

účely stanovenia 

dotácie 

Finančné prostriedky na mzdy 

a prevádzku na žiaka v eurách 

Základná umelecká škola    

- individuálna forma 249 647,18 

- skupinová forma 329 397,39 

Materská škola na Ružovej ul.  108 1 606,51 

Materská škola na Komenského ul. 42 1 205,37 

Materská škola na Zelenej ul. 64 1 990,96 

Školský klub detí,  

 91,57 ZŠ, Komenského ul. 688 

Centrum voľného času,  

 64,77 ZŠ, Komenského ul. 329 

Zariadenie školského stravovania,  

 109,23 ZŠ, Komenského ul. 650 

Zariadenie školského stravovania,  

 324,21 MŠ, Ružová ul.  108 

Zariadenie školského stravovania,  

 216,40 MŠ, Zelená ul. 144 

Centrum voľného času, Tatranská ul. 204 60,02 

 

 

 

 
Príloha č. 2k VZN č. 100 

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti cirkvi: 

 

Kategória škôl a školských zariadení Počet žiakov na 

účely stanovenia 

dotácie 

Dotácia na mzdy a prevádzku 

na žiaka  v eurách 

Školský klub detí 
256 

 

62,3 
ZŠ Povýšenia sv. Kríža  

Centrum voľného času,    

194 

 

87,15 
ZŠ Povýšenia sv. Kríža 

Zariadenie školského stravovania,    

256 

 

109,01 
ZŠ Povýšenia sv. Kríža 

 


