Mesto Čadca v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 12 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č.
583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 1/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/ žiaka škôl
a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ
zriaďovateľov v iných obciach
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje podmienky, účel a
výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je obec, cirkev a na dieťa CVČ zriaďovateľov v iných obciach, ktoré sú na
základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zaradené do siete škôl a školských zariadení.
§2
Prijímateľ dotácie
Prijímateľ dotácie podľa tohto VZN je:
1) základná umelecká škola (ZUŠ), materská škola (MŠ), školský klub detí (ŠKD), školská
jedáleň (ŠJ), výdajná školská kuchyňa (VŠK), centrum voľného času (CVČ)
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca,
2) zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, ktorý má sídlo na území Mesta Čadca,
3) zriaďovateľ CVČ v iných obciach, ktoré navštevujú deti a žiaci vo veku od 5 do 15 rokov
s trvalým pobytom na území Mesta Čadca.

§3
Podmienky poskytnutia dotácie
1) Školy a školské zariadenia uvedené v § 2 ods. 1) sú povinné poskytnúť zriaďovateľovi
údaje v rozsahu § 7a ods. 1-5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v platnom
znení.
2) Zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia uvedený v § 2 ods. 2) je povinný poskytnúť
Mestu Čadca údaje v rozsahu § 7a ods. 1-6 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ
a ŠZ v platnom znení, žiadosť o poskytnutie dotácie, menný zoznam žiakov školského
internátu do 15 rokov veku s uvedením dátumu narodenia a trvalého bydliska.

3) Zriaďovatelia CVČ uvedení v § 2 ods. 3) sú povinní predložiť žiadosť o poskytnutie
dotácie, menný zoznam žiakov s uvedením dátumu narodenia, trvalého bydliska, názvu
záujmového útvaru (ZÚ), ktorý žiak navštevuje, rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí do ZÚ do
15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, za ktorý sa finančné prostriedky
požadujú. Na jedno dieťa sa poskytne dotácia iba raz. V prípade, ak na jedno dieťa/žiaka budú
požadovať dotáciu viacerí žiadatelia, dotácia sa rozdelí medzi všetkých žiadateľov rovnako
a to bez navýšenia dotácie uvedenej v prílohe č. 3 tohto VZN.
§4
Výška dotácie
1) Výška dotácie na mzdy a prevádzku na príslušný kalendárny rok na dieťa/žiaka pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca je uvedená v prílohe č. 1 tohto
VZN.
2) Výška dotácie na mzdy a prevádzku na príslušný kalendárny rok na žiaka pre cirkevné
školské zariadenie je uvedená v prílohe č. 2 tohto VZN. Dotácia sa poskytuje vo výške 88 %
zo sumy rovnajúcej sa výnosu dane z príjmov pre dieťa školského internátu prepočítaného
príslušným koeficientom.
3) Výška dotácie pre iných zriaďovateľov CVČ je uvedená v prílohe č. 3 tohto VZN.
4)/ Mesto Čadca poskytne prijímateľovi dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej v odseku 1 - 3
najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
5) V prípadoch hodných osobitného zreteľa (havárie, projekty zo štrukturálnych fondov
a pod.) môže mesto poskytnúť prijímateľovi na základe žiadosti vyššiu dotáciu, ako je
uvedené v ods. 4) na preklenutie časového nesúladu.
6) Výška dotácie na dieťa/žiaka na kalendárny rok je vždy závislá od výšky poskytnutých
podielových daní mestu zo štátneho rozpočtu. V prípade, ak Mestu Čadca budú poskytnuté
finančné prostriedky v rámci podielových daní nižšie ako 100 % v príslušnom kalendárnom
roku, výška dotácie podľa § 4 bude prijímateľovi znížená rovnakým percentuálnym
podielom.
§5
Účel a použitie dotácie
1) Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu na bežné výdavky:
a) na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii stanovenej MF SR v rozpočtovej
klasifikácii v kategórii 610-mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
a v kategórii 620-poistné a príspevok do poisťovní,
b) na prevádzku na výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii stanovenej MF SR
v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630-tovary a služby (cestovné, energie, materiál, údržba,
služby) a v kategórii 640-bežné transfery (nemocenské dávky, odstupné, odchodné, členské
príspevky).
2) Prijímateľ dotácie je povinný pri jej použití zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia.
3) Dotáciu možno použiť do 31.12. kalendárneho roka, na ktorý sa poskytuje. V prípade, že
dotácia nebude vyčerpaná do tohto termínu, prijímateľ je povinný nevyčerpanú časť dotácie
vrátiť na účet poskytovateľa do 10.1. nasledujúceho kalendárneho roka.

4) Ročná výška dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta
v termíne do 20.3. nasledujúceho kalendárneho roka. Ročné zúčtovanie obsahuje správu
o použití dotácie vo vecnom a číselnom vyjadrení v rozsahu funkčnej a ekonomickej
klasifikácie a ročnú účtovnú závierku.
§6
Kontrola použitia dotácie
1) Mesto Čadca ako poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia
s poskytnutými finančnými prostriedkami podľa tohto VZN. Kontrolu vykonáva mesto
prostredníctvom hlavného kontrolóra.
2) Prijímateľ dotácie podľa tohto VZN je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce
hospodárne, efektívne a účelné použitie pridelených finančných prostriedkov.
§7
Záverečné ustanovenia
1) Podľa tohto VZN sa poskytujú dotácie od 1.3.2015.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom
Mesta Čadca uznesením číslo 18/2015 zo dňa 12. februára 2015.
3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Mesta Čadca.
4) Toto VZN ruší VZN č. 104/2009 v znení Doplnku č. 1., Doplnku č. 2 a Doplnku č. 3.

Ing. Milan Gura
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2015

Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

Škola, školské zariadenie
Materská škola, Fraňa Kráľa 1707
Materská škola, Milošová 445
Materská škola, Hurbanova 1155
Materská škola, SNP 742
Materská škola, Janka Kráľa 2392
Materská škola, Podzávoz 2392
Materská škola, Horelica 429
ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945
ZUŠ, M. R. Štefánika 2007
Centrum voľného času, Kukučínova 2851
Školský klub detí pri ZŠ, Rázusova 2260
Školský klub detí pri ZŠ, Horelica 429
Školský klub detí pri ZŠ, Podzávoz 2739
Školský klub detí pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007
Školský klub detí pri ZŠ, Milošová u Prívary 477
Školský klub detí pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Školská jedáleň pri ZŠ, Rázusova 2260
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Horelica 429
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Podzávoz 2739
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Milošová u Prívary 477
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Komenského ul.,
s miestom prevádzkovania ZŠ, M. R. Štefánika 2007

Dotácia na
prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
2 153,43
1 947,00
1 994,72
2 067,01
2 242,11
1 576,05
1 471,80
768,85
748,99
99,26
424,65
576,05
462,39
458,30
453,35
506,98
143,46
205,79
10,61
16,29
12,39
39,61

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2015

Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia
cirkevného zriaďovateľa na území Mesta Čadca

Školské zariadenie
Školský internát cirkevného zriaďovateľa podľa § 2 ods. 2 VZN

Dotácia na
prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
882,35

Príloha č. 3 k VZN č. 1/2015

Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa CVČ zriadenej inou obcou

Škola, školské zariadenie
Zriaďovateľ CVČ v inej obci podľa § 2 ods. 3 VZN

Dotácia na
prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
21,00

Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských
zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach vyvesený na úradnej tabuli
Mesta Čadca na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa
29. 6. 2015

Mesto Čadca
V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6
ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

Doplnok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na
dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach

V § 4, ods. 1 sa Príloha č. 1 nahrádza novou Prílohou č. 1.1
Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2015 a nová Príloha č. 1.1 boli schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Čadci dňa 25. 6. 2015 pod č. 65/2015.
Doplnok č. 1 k VZN č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2015.

Ing. Milan Gura
primátor

Príloha č. 1.1 k VZN č. 1/2015
Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
Škola, školské zariadenie
Materská škola, Fraňa Kráľa 1707
Materská škola, Milošová 445
Materská škola, Hurbanova 1155
Materská škola, SNP 742
Materská škola, Janka Kráľa 2392
Materská škola, Podzávoz 2392
Materská škola, Horelica 429
ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945
ZUŠ, M. R. Štefánika 2007
Centrum voľného času, Kukučínova 2851
Školský klub detí pri ZŠ, Rázusova 2260
Školský klub detí pri ZŠ, Horelica 429
Školský klub detí pri ZŠ, Podzávoz 2739
Školský klub detí pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007
Školský klub detí pri ZŠ, Milošová u Prívary 477
Školský klub detí pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Školská jedáleň pri ZŠ, Rázusova 2260
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Horelica 429
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Podzávoz 2739
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Milošová u Prívary 477
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Komenského ul.,
s miestom prevádzkovania ZŠ, M. R. Štefánika 2007

Dotácia na prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
2 153,43
1 947,00
1 994,72
2 067,01
2 242,11
1 576,05
1 471,80
768,85
748,99
108,72
424,65
576,05
462,39
458,30
453,35
506,98
143,46
205,79
10,61
16,29
12,39
39,61

Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských
zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach vyvesený na úradnej tabuli
Mesta Čadca na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa
17. 12. 2015

Mesto Čadca
V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6
ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

Doplnok č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na
dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach
V § 4, ods. 1 sa Príloha č. 1.1 nahrádza novou Prílohou č. 1.2
V § 4 ods. 2 sa Príloha č. 2 nahrádza novou Prílohou č. 2.1
V § 4 ods. 3 sa Príloha č. 3 nahrádza novou Prílohou č. 3.1.
Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2015 a nová Príloha č. 1.2, Príloha č. 2.1 a Príloha č. 3.1 boli
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci dňa 17.12.2015 pod číslom 129/2015.
Doplnok č. 2 k VZN č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

Ing. Milan Gura
primátor

Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských
zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach bol vyvesený na úradnej
tabuli Mesta Čadca na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov dňa 16. 12. 2016

Mesto Čadca
V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6
ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

Doplnok č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na
dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach
V § 4, ods. 1 sa Príloha č. 1 nahrádza novou Prílohou č. 1.3
V § 4 ods. 3 sa Príloha č. 3 nahrádza novou Prílohou č. 3.2
Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2015 a nová Príloha č. 1.3 a Príloha č. 3.2 boli schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Čadci dňa 15. decembra 2016 pod číslom 111/2016
Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2017.

Ing. Milan Gura
primátor

Príloha č. 1.3 k VZN č. 1/2015
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
Škola, školské zariadenie
Materská škola, Fraňa Kráľa 1707
Materská škola, Milošová 445
Materská škola, Hurbanova 1155
Materská škola, SNP 742
Materská škola, Janka Kráľa 2392
Materská škola, Podzávoz 2392
Materská škola, Horelica 429
ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945
ZUŠ, M. R. Štefánika 2007
Centrum voľného času, Kukučínova 2851
Školský klub detí pri ZŠ, Rázusova 2260
Školský klub detí pri ZŠ, Horelica 429
Školský klub detí pri ZŠ, Podzávoz 2739
Školský klub detí pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007
Školský klub detí pri ZŠ, Milošová u Prívary 477
Školský klub detí pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Školská jedáleň pri ZŠ, Rázusova 2260
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Horelica 429
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Podzávoz 2739
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Milošová u Prívary 477
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Komenského ul.,
s miestom prevádzkovania ZŠ, M. R. Štefánika 2007

Dotácia na prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
2 399,95
2 384,59
2 232,80
2 195,30
2 237,33
1 960,11
1 570,83
874,56
749,27
93,74
501,06
668,83
499,59
477,80
441,04
501,24
152,75
189,15
12,11
10,64
11,00
35,18

Príloha č. 3.2 k VZN č. 1/2015
Dotácia na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa CVČ zriadenej inou obcou

Škola, školské zariadenie
Zriaďovateľ CVČ v inej obci podľa § 2 ods. 3 VZN

Dotácia na
prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
0,00

Príloha č. 1.2 k VZN č. 1/2015
Dotácia na rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
Škola, školské zariadenie
Materská škola, Fraňa Kráľa 1707
Materská škola, Milošová 445
Materská škola, Hurbanova 1155
Materská škola, SNP 742
Materská škola, Janka Kráľa 2392
Materská škola, Podzávoz 2392
Materská škola, Horelica 429
ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945
ZUŠ, M. R. Štefánika 2007
Centrum voľného času, Kukučínova 2851
Školský klub detí pri ZŠ, Rázusova 2260
Školský klub detí pri ZŠ, Horelica 429
Školský klub detí pri ZŠ, Podzávoz 2739
Školský klub detí pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007
Školský klub detí pri ZŠ, Milošová u Prívary 477
Školský klub detí pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Školská jedáleň pri ZŠ, Rázusova 2260
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Horelica 429
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Podzávoz 2739
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Milošová u Prívary 477
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Komenského ul.,
s miestom prevádzkovania ZŠ, M. R. Štefánika 2007

Dotácia na prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
2 193,09
2 066,30
2 097,71
2 194,93
2 169,90
1 706,80
1 639,97
805,79
649,82
123,46
455,59
858,40
483,89
489,82
469,60
467,34
166,05
193,59
13,63
10,56
10,40
31,77

Príloha č. 2.1 k VZN č. 1/2015
Dotácia na rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia
cirkevného zriaďovateľa na území Mesta Čadca

Školské zariadenie
Školský internát cirkevného zriaďovateľa podľa § 2 ods. 2 VZN

Dotácia na
prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
0,00

Príloha č. 3.1 k VZN č. 1/2015
Dotácia na rok 2016 na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa CVČ zriadenej inou obcou

Škola, školské zariadenie
Zriaďovateľ CVČ v inej obci podľa § 2 ods. 3 VZN

Dotácia na
prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
25,00

Doplnok č. 4 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských
zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach vyvesený na úradnej
tabuli Mesta Čadca na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov dňa 15. 12. 2017

Mesto Čadca
V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6
ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

Doplnok č. 4
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/
žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach
V § 4, ods. 1 sa Príloha č. 1 nahrádza novou Prílohou č. 1.4

Doplnok č. 4 k VZN č. 1/2015 a nová Príloha č. 1.4 boli schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Čadci dňa 14. decembra 2017 pod číslom 106/2017.

Doplnok č. 4 k VZN č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.

Ing. Milan Gura
primátor

Príloha č. 1.4 k VZN č. 1/2015
Dotácia na rok 2018 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

Škola, školské zariadenie

Dotácia na prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR

Materská škola, Fraňa Kráľa 1707

2 520,69

Materská škola, Milošová 445

2 582,00

Materská škola, Hurbanova 1155

2 296,66

Materská škola, SNP 742

2 524,04

Materská škola, Janka Kráľa 2392

2 480,76

Materská škola, Podzávoz 2392

2 124,09

Materská škola, Horelica 429

2 033,31

ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945

913,15

ZUŠ, M. R. Štefánika 2007

851,04

Centrum voľného času, Kukučínova 2851

125,44

Školský klub detí pri ZŠ, Rázusova 2260

513,92

Školský klub detí pri ZŠ, Horelica 429

560,41

Školský klub detí pri ZŠ, Podzávoz 2739

693,93

Školský klub detí pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007

492,22

Školský klub detí pri ZŠ, Milošová u Prívary 477

444,78

Školský klub detí pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752

469,74

Školská jedáleň pri ZŠ, Rázusova 2260

183,29

Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752

219,75

Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Horelica 429

13,13

Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Podzávoz 2739

9,29

Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Milošová u Prívary 477

11,70

Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Komenského ul.,
s miestom prevádzkovania ZŠ, M. R. Štefánika 2007

33,84

Doplnok č. 5 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských
zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach vyvesený na úradnej tabuli
Mesta Čadca na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa
4. apríla 2019

Mesto Čadca
v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6
ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva

Doplnok č. 5
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na
dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach
V § 4, ods. 1 sa Príloha č. 1 nahrádza novou Prílohou č. 1.5
Doplnok č. 5 k VZN č. 1/2015 a nová Príloha č. 1.5 boli schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Čadci dňa 4. apríla 2019 pod číslom 36/2019.
Doplnok č. 5 k VZN č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 19. apríla 2019.

Ing. Milan Gura
primátor

Príloha č. 1.5 k VZN č. 1/2015
Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca
Škola, školské zariadenie
Materská škola, Fraňa Kráľa 1707
Materská škola, Milošová 445
Materská škola, Hurbanova 1155
Materská škola, SNP 742
Materská škola, Janka Kráľa 2392
Materská škola, Podzávoz 2392
Materská škola, Horelica 429
ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945
ZUŠ, M. R. Štefánika 2007
Centrum voľného času, Kukučínova 2851
Školský klub detí pri ZŠ, Rázusova 2260
Školský klub detí pri ZŠ, Horelica 429
Školský klub detí pri ZŠ, Podzávoz 2739
Školský klub detí pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007
Školský klub detí pri ZŠ, Milošová u Prívary 477
Školský klub detí pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Školská jedáleň pri ZŠ, Rázusova 2260
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Horelica 429
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Podzávoz 2739
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Rázusova ul., s miestom
prevádzkovania ZŠ Milošová u Prívary 477
Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri ZŠ, Komenského ul.,
s miestom prevádzkovania ZŠ, M. R. Štefánika 2007

Dotácia na prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
2 754,17
3 032,17
2 860,24
2 788,44
2 775,28
2 389,54
2 560,61
1 028,98
1 150,99
129,57
608,76
812,06
715,02
624,80
508,59
617,72
353,45
444,22
9,03
17,01
14,20
25,53

Doplnok č. 6 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na
území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca na
základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 29. júna 2020 a
zvesený dňa ….......................

Mesto Čadca
v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.
12 písm. d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Doplnok č. 6
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ
zriaďovateľov v iných obciach, ktorým sa
v § 4, ods. 1 Príloha č. 1 nahrádza novou Prílohou č. 1.6
Doplnok č. 6 k VZN č. 1/2015 a nová Príloha č. 1.6

boli schválené uznesením Mestského

zastupiteľstva v Čadci dňa 25. júna 2020 pod číslom 43/2020.
Doplnok č. 6 k VZN č. 1/2015 nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2020.

Ing. Milan Gura
primátor

Príloha č. 1.6 k VZN č. 1/2015
Dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čadca
Škola, školské zariadenie
Materská škola, Fraňa Kráľa 1707
Materská škola, Milošová 445
Materská škola, Hurbanova 1155
Materská škola, SNP 742
Materská škola, Janka Kráľa 2392
Materská škola, Podzávoz 2392
Materská škola, Horelica 429
ZUŠ Jozefa Potočára, Školská 945
ZUŠ, M. R. Štefánika 2007
Centrum voľného času, Kukučínova 2851
Školský klub detí pri ZŠ, Rázusova 2260
Školský klub detí pri ZŠ, Horelica 429
Školský klub detí pri ZŠ, Podzávoz 2739
Školský klub detí pri ZŠ, M. R. Štefánika 2007
Školský klub detí pri ZŠ, Milošová u Prívary 477
Školský klub detí pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Školská jedáleň pri ZŠ, Rázusova 2260
Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. M.R.Štefánika č. 2007
Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Horelica 429
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podzávoz 2739
Výdajná školská jedáleň pri ZŠ Milošová u Prívary 477

Dotácia na prevádzku
a mzdy
na žiaka v EUR
3 148,72
3 111,72
2 903,86
2 800,82
3 077,13
2 411,42
2 684,83
1 037,83
1 006,53
147,93
739,58
632,81
641,63
734,09
554,31
677,42
243,71
301,60
473,89
7,72
7,74
7,68

