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 


VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o výške dotácie  na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

č.  ........../2011

Článok 1

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola, materská škola a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.1)

Článok 2

1.Priemerná výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií na opravu a údržbu budov) všetkých základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina a počtom všetkých žiakov základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09.2011.

2.Priemerná výška dotácie na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií na opravu a údržbu budov) všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina a počtom všetkých detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09.2011.

3.Priemerná výška dotácie na dieťa v školskom klube detí základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií na opravu a údržbu budov) všetkých školských klubov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina a počtom všetkých detí v školských kluboch detí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09.2011.

4.Priemerná výška dotácie na dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií na opravu a údržbu budov) všetkých centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina a počtom všetkých detí centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09.2011.
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1) § 6 ods. 2 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


Článok 3

1.Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2012 na dieťa základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa týmto určuje na sumu 593,09 €.

2.Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2012 na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa týmto určuje na sumu 1 600,64  € .

3.Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2012 na dieťa v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa týmto určuje na sumu 434,48  € .

4.Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2012 na dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa týmto určuje na sumu 165,61  € .

Článok 4

1.Mesto Žilina poskytne v zmysle § 6 ods. 12 písm. g) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školské zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. 

Článok 5

1.Toto  všeobecne  záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline  dňa ............................
2.Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2009 a toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť od 01. januára 2012. 











   	   							Ing. Igor Choma
 				 			              primátor mesta 







