DODATOK č. 3
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA POLTÁR č. 1/2015
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Poltár na rok 2015.
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015 zverejnený na pripomienkovanie v
zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa :

16. februára 2017

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:

16. februára 2017

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

16. februára 2017

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

28. februára 2017

Pripomienky zasielať:
-písomne na adresu: Mestský úrad,
-elektronicky na adresu:

Železničná 489/1 , 987 01 Poltár

maria.pribilincova@poltar.sk

-ústne do zápisnice na Mestskom úrade

–

u spracovateľa Dodatku č.3 –

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN dňa:

školský úrad

6. marca 2017

Dodatok č. 3
Schválený na rokovaní
Vyhlásený

MsZ dňa:

vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:

Nadobúda účinnosť

dňom:

7. marca 2017
8. marca 2017
1. apríla 2017

Mesto Poltár na základe ustanovenia zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe ustanovenia § 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
vydáva:
Dodatok č. 3
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA P O L T Á R č. 1/2015
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území
mesta Poltár na rok 2017.
1. VZN č.1/2015 sa mení

nasledovne:

Príloha č. 1
Normatív na výpočet dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy, dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Poltár na rok
2017

Kategória školy, školského zariadenia

Normatív pre školy a školské
zariadenia na 1 výkonový ukazovateľ na
rok 2017 v €

Dieťa materskej školy MŠ Kanadská 19,
Poltár

2 366

Dieťa materskej školy MŠ Sklárska 34, Poltár

2 129

Žiak ŠKD Slobody 2, Poltár

502

Žiak ŠKD Školská 3, Poltár

430

Potenciálny stravník

127

ŠJ Slobody 2, Poltár

Žiak CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Žiak ZUŠ

154

– individuálna forma vyučovania

1 021

Žiak ZUŠ – skupinová forma vyučovania
Dieťa/žiak súkromného centra
špeciálno-pedagogického poradenstva
2.

Ostatné časti VZN

333
139

zostávajú bez zmien .

3. Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňom

1. apríla 2017.

4. Týmto Dodatkom sa ruší Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Poltár na rok 2015.
Pavel Gavalec
primátor mesta

