
Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) bod 1. 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 vydáva toto  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 24/2012, 

 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2011 o výške dotácie  na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia na rozpočtový rok 2012 

 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 28/2011 o výške dotácie  na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 

rozpočtový rok 2012 sa mení a dopĺňa takto: 

 

Článok 3 znie nasledovne: 

 

1. Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rozpočtový rok 2012 na žiaka 

základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa týmto určuje 

na sumu 542,59 €. 

 

2. Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rozpočtový rok 2012 na dieťa 

materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa týmto určuje na sumu  

1 447,90 €. 

 

3. Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rozpočtový rok 2012 na dieťa 

v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa týmto určuje na 

sumu 386,95 €. 

 

4. Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na rozpočtový rok 2012 na dieťa centra 

voľného času   v zriaďovateľskej    pôsobnosti   Mesta Žilina sa týmto určuje na sumu 

138,71 €. 

 

Článok 2 

 

1. Ostatné ustanovenia VZN č. 28/2011 o výške dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rozpočtový 

rok 2012 ostávajú nezmenené. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Žiline dňa 10.12.2012. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta, t.j. 29.12.2012. 

 

 

 

        Ing. Igor Choma 

                primátor mesta Žilina 


