
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. ...../2022 o financovaní 

základných  umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Poprad, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia 

mesta Poprad č. 1/2022 o financovaní základných  umeleckých škôl, materských škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad 

     

 

Mesto Poprad v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v platnom znení a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) 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 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. ......./2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné  nariadenie  mesta  Poprad  č.  1/2022  o  financovaní  základných  umeleckých škôl,  

materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad 

 

 

I. 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie  mesta  Poprad  č.  1/2022  o  financovaní  základných  

umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Poprad sa mení a dopĺňa  takto: 

 

 

1. V Článku 4 ods. 1 znie:  

 

„ Výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka na mzdy a  prevádzku školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad podľa kategórií od 01.01.2023  

je nasledovná: 

 

a) dieťa materskej školy                         3 080,-€ 

b) dieťa v materskej škole v triede so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

 potrebami               6 200,-€  

       c) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  materskej školy 5 350,-€  

        d) žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania         1 650,-€     

        e)  žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania              540,-€     

        f)  žiak základnej školy 0. - 5. ročníka  navštevujúci školský  klub detí           685,-€                                                                     

        g)  dieťa centra voľného času                                                                             242,-€    

        h)  žiak základnej školy – potenciálny stravník                                                 242,-€ “. 

 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. ......../2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné  nariadenie  mesta  Poprad  č.  1/2022 o  financovaní 

základných  umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 



pôsobnosti Mesta Poprad    bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej 

tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa    

30.11.2022 a zvesený dňa  ............................. . 

 

2. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Poprad č. .../2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné  nariadenie  mesta  Poprad  

č.  1/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad na zasadnutí dňa ........................ 

uznesením  č.  ........../2022.    

                

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. ....../2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné  nariadenie  mesta  Poprad  č. 1/2022 o financovaní základných 

umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Poprad  bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej 

tabuli a webovom sídle mesta Poprad dňa    ....................   a zvesené dňa  ................. . 
 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. ....../2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné  nariadenie  mesta  Poprad  č.  1/2022 o financovaní základných 

umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Poprad nadobúda účinnosť  dňa  01.01.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Anton Danko                                                                                                                                                                          

                                                                                                primátor mesta 
 

 
 

 


