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Dodatok č.8

k Všeobecnému záväznému nariadeniu mesta  Čierna  nad  Tisou č. 1/2013 k  určení
výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy na  žiaka  základnej umeleckej školy , dieťa
materskej školy  a dieťa školského zariadenia ( ďalej len VZN č.1/2013 )

Mesto  Čierna nad Tisou  v zmysle § 4 ods. 3 písm. h)  a  § 6ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien  a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c)
zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení
niektorých  zákonov v znení zmien a doplnkov

v y d á v a

tento  Dodatok  k VZN  č.  1/2013   o určení  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  na  žiaka
základnej umeleckej školy , dieťa materskej školy a dieťa školského  zariadenia, ktorým  sa
určuje  výška  finančných prostriedkov  určených na  mzdy a prevádzku  na  žiaka  základnej
umeleckej školy , dieťa materskej školy  a dieťa školského  zariadenia , zriadených  na  území
mesta   Čierna   nad   Tisou  ,  podrobnosti  financovania   základných   umeleckých  škôl,
materských  škôl a školských  zariadení  , deň v mesiaci , do  ktorého sa  poskytujú  finančné
prostriedky.        
                                                 Čl. 1

Účel a  predmet
Týmto dodatkom sa  do  VZN  č.1/2013 o určení výšky  dotácie na  prevádzku  a mzdy na
žiaka  základnej  umeleckej školy , dieťa   materskej školy  a dieťa školského  zariadenia
vkladá  príloha  č.8, ktorá určuje  výšku dotácií pre  jednotlivé zariadenia v zriaďovateľskej
spôsobnosti mesta  od  1.1. 2019.  Príloha č.8  má  nasledovné znenie:

Dotácia  od   1.1.2019   na  prevádzku  a mzdy  na  žiaka  Základnej  umeleckej  školy,  dieťa
materskej školy a dieťa  školského zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Čierna
nad Tisou sa upravuje  nasledovne:

Kategória  školy, školského zariadenia                                  Dotácia na  1 žiaka, dieťa v €/rok

Materská  škola                                                                                                   2 700,00
Školský  klub detí ZŠ s vyuč. jazykom  slovenským                                            483,60
Školský  klub detí ZŠ s vyuč. jazykom  maďarským                                            496,19
Základná  umelecká  škola                                                                                  1 089,43
Školská  jedáleň                                                                                                     209,52

Dodatok  č.8  k VZN  mesta   Čierna   nad   Tisou  č.  1/2013  k  určení  výšky   dotácie   na
prevádzku  a  mzdy  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  dieťa  materskej  školy  a dieťa
školského  zariadenia  bol  schválený  Mestským  zastupiteľstvom   Čierna  nad  Tisou  dňa
19.12.2018 uznesením č.2/12/2018.
Dodatok č.8 k VZN mesta  Čierna  nad  Tisou č. 1/2013 nadobúda právoplatnosť dňa: 3.1.2019

  

Ing. Marta  Vozáriková, v.r.
primátor  mesta 
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