MESTO SNINA
DOPLNOK č. 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 140/2018
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
so sídlom na území mesta Snina
Návrh doplnku VZN:
- spracovalo: oddelenie finančné a oddelenie školstva
- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 10. 09. 2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 10. 09. 2019
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu doplnku VZN do (včítane): 18. 09. 2019
Doručené pripomienky v počte: 0
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doplnku VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu doplnku VZN doručené poslancom dňa:
Doplnok VZN schválený Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa 26. 09. 2019 uznesením č.
90/2019
Doplnok VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 27. 09. 2019; zvesený dňa 14. 10. 2019
Doplnok VZN a úplné znenie VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta: od 27. 09.
2019 do 14. 10. 2019
Doplnok VZN a úplné znenie VZN zverejnené na internetovej adrese mesta dňa: 14. 10. 2019

Doplnok VZN nadobúda účinnosť dňom 12. 10. 2019

Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

2
Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na Doplnku č. 1 VZN č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území mesta Snina.
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území mesta Snina sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 1 znie:
„1. Mesto Snina poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre jednotlivé školské
zariadenia so sídlom na území mesta Snina vo výške vypočítanej vynásobením rozhodného
počtu podľa § 2 písm. c) a finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa rozhodného
počtu, prípadne upravených finančných prostriedkov u materských škôl a školských klubov
detí.
Mesto Snina určuje výšku finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa rozhodného
počtu podľa § 2 písm. c) takto:
a) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania
1 165,00 €
b) žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania
440,00 €
c) dieťa materskej školy
2 463,00 €
z toho: - pre samotnú materskú školu
2 078,00 €
- pre školské stravovanie v materskej škole
385,00 €
d) dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
170,00 €
e) dieťa školského klubu detí
560,00 €
f) žiak základnej školy na financovanie školského stravovania
170,00 €
g) prepočítané dieťa centra voľného času
238,00 €.
Mesto Snina určuje výšku upravených finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa
rozhodného počtu podľa § 2 písm. c) takto:
- výška finančných prostriedkov uvedená pod písm. c) prvá odrážka tohto odseku (pre
samotnú materskú školu) a pod písm. e) tohto odseku (dieťa školského klubu detí) sa zvýši
o sumu vypočítanú vynásobením uvedenej výšky finančných prostriedkov a počtu
pedagogických zamestnancov počítaných úväzkovo k 15. 09. začínajúceho školského roka
zaradených v platovej triede 6 vynásobených koeficientom 0,0011, v platovej triede 7
vynásobených koeficientom 0,0018, v platovej triede 8 vynásobených koeficientom 0,0027,
s príplatkom za profesijný rozvoj 6 % vynásobených koeficientom 0,0032 a s príplatkom za
profesijný rozvoj 12 % vynásobených koeficientom 0,0064.“
Čl. II
Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina nadobúda účinnosť 12. 10. 2019.

Ing. Daniela Galandová
primátorka

