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     NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2014,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2013, 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča  jazykovej školy, dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia

zriadených na území mesta Banská Bystrica

Návrh VZN vyvesený: 19.12.2013
Lehota na pripomienkovanie: 05.01.2014

Dátum účinnosti od: 01. marca 2014 Výtlačok č.: 1 Vydanie: 1
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Mesto Banská Bystrica v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších zmien a doplnkov a § 3 ods.  1 a ods.  2 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č.8/2013, o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej  umeleckej  školy,  poslucháča  jazykovej  školy,  dieťa materskej  školy a  dieťa 
školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica, vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA  

  č. .../2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica
  č. 8/2013, o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej umeleckej školy,
  poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, 

zriadených na území mesta Banská Bystrica (ďalej len VZN)

Prvá časť

Zmeny  VZN číslo 8/2013

1. Príloha č.1  sa mení nasledovne:

Dotácia na mzdy a prevádzku dieťaťa, žiaka a poslucháča na rok 2014 v €

Druhá časť
Záverečné ustanovenia 

         Toto VZN Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Banskej Bystrici č. .../2014 dňa ..... . 2014 a  nadobúda účinnosť dňom 01. marca 2014.

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta

           Banská Bystrica
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Príloha č. 1

Dotácia  na mzdy a prevádzku dieťaťa, žiaka a poslucháča na rok 2014 v €  

Kategória školy, školského zariadenia
Verejné školy a 

školské 
zariadenia

Cirkevné a 
súkromné  školy 

a  školské 
zariadenia

Dieťa materskej školy 1807 1590
Dieťa materskej školy pre deti  so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami vo veku od troch rokov x 3000

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva x 97
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
vyučovania 656 577

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
vyučovania 400 352

Dieťa školského klubu detí 93 82
Dieťa centra voľného času 35 31
Potenciálny stravník-žiak základnej školy 105 92
Poslucháč jazykovej školy x 25

  


