
Dodatok č. 2
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY

č. 86
o určení výšky 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.  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 a  §  7  zákona  č.  583/2004  Z.z.  o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy  mení dodatkom č. 2  Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 86 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiakov školských zariadení na území obce  (ďalej 
len VZN č. 86) takto: : 

I.  – Príloha č. 1 nahrádza sa týmto znením:
Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na 
žiaka v eurách

Základná umelecká škola

- individuálna forma

- skupinová forma

629,98

387,68

Materská škola na Ružovej ul. 1 515,32

Materská škola na Komenského ul. 1 255,07

Materská škola na Zelenej ul. 1 856,65

Školský klub detí, ZŠ Komenského ul. 318,50

Školské stredisko záujmovej činnosti, 

ZŠ Komenského ul. 164,60

Zariadenie školského stravovania

ZŠ Komenského ul. 100,00

Zariadenie školského stravovania pri

Materskej škola na Ružovej ul. 303,32

Zariadenie školského stravovania pri

Materskej škola na Zelenej ul. 230,67
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II.  – Príloha č. 2 nahrádza sa týmto znením:
Dotácia na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti cirkvi:

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na 
žiaka v eurách

Školský klub detí, ZŠ Povýšenia sv. Kríža 318,50

Školské stredisko záujmovej činnosti, 

ZŠ Povýšenia sv. Kríža 164,60

Zariadenie školského stravovania

 ZŠ Povýšenia sv. Kríža 100,00

Smižany, dňa 3.1.2011.
                                                                                                    Ing. Michal Kotrady 
                                                                                                          starosta obce 
__________________________________________________________________________
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Smižany dňa: 05.01.2011
VZN zvesené dňa: ..................
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