
Na základe § 6 ods. 8 zákona !. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor"ích 

predpisov vyvesené d#a 18.1.22009 a zvesené d#a 5.1.2010

Mesto !adca

vydáva na základe § 6 zákona !. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor"ích 

predpisov a § 6 ods. 12 písm. d)  zákona !. 596/2003 Z.z. o "tátnej správe v "kolstve 

a "kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektor$ch zákonov v znení neskor"ích predpisov 

V"eobecne záväzné nariadenie

Mesta !adca

#. 104 /2009

o ur#ení v$"ky dotácie na prevádzku a mzdy na %iaka "kôl a "kolsk$ch 

zariadení na území mesta !adca

§ 1

Predmet úpravy

 Toto v"eobecne záväzné nariadenie ur!uje v$"ku dotácie na prevádzku a mzdy na 

%iaka základnej umeleckej "koly, die&a materskej "koly a die&a "kolského zariadenia 

("kolského klubu detí, centra vo'ného !asu, zariadenia "kolského stravovania) na území mesta 

(adca na príslu"n$ kalendárny rok.

§ 2

Príjemca dotácie

 Príjemca dotácie pod'a tohto nariadenia je základná umelecká "kola, materská "kola 

a "kolské zariadenia, ktor$ch zria)ovate'om je Mesto (adca ()alej len „príjemca“).



§ 3

V$"ka dotácie

1/ V$"ka dotácie na príslu"n$ kalendárny rok je uvedená v prílohe !. 1.

2/ Mesto (adca poskytne príjemcovi dotáciu vo v$"ke 1/12 zo sumy ur!enej v odseku 

1 najneskôr do 25. d#a príslu"ného kalendárneho mesiaca. 

3/ V prípadoch hodn$ch osobitného zrete'a (havárie, projekty zo "trukturálnych 

fondov a pod.) mô%e mesto poskytnú& príjemcovi na základe %iadosti zv$"enú, resp. zní%enú 

dotáciu v príslu"nom kalendárnom mesiaci.

§ 4
Ú#el dotácie

 Prijímate' je oprávnen$  pou%i& dotáciu na prevádzku a mzdy na %iaka ZU*, die&a M* 

a die&a "kolského zariadenia na príslu"n$  kalendárny  rok a pri jej pou%ití musí zabezpe!i& 

hospodárnos& a efektívnos&.

§ 5

Závere#né ustanovenia

1/ Toto v"eobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského 

zastupite'stva v (adci d#a 18.12.2009 pod !. 184/2009.

2/ Toto v"eobecne záväzné nariadenie nadobúda ú!innos& d#om 01.01.2010.

        Bc. Ing. Jozef Vra%el
            primátor mesta



Príloha č. 1 k  VZN č. 104/2009 
 

 
Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Čadca 
 

 
 

Škola, školské zariadenie 

     Dotácia na 
prevádzku    

        a mzdy 
na žiaka v EUR 

Materská škola,  Ul. Fraňa Kráľa 1707 2 097,33 
Materská škola,  Milošová 445 2 040,21 
Materská škola, Ul. Hurbanova 1155 1 858,61 
Materská škola,  Ul. SNP 742 1 955,28 
Materská škola, Ul. Janka Kráľa 2392 1 971,92 
Materská škola, Podzávoz 2392 1 560,33 
Materská škola,  Horelica 429 1 248,61 
ZUŠ Jozefa Potočára, Ul.  Školská 945 762,93 
ZUŠ,  Ul. M.R.Štefánika 2007 715,91 
Centrum voľného času,  Ul. Kukučínova 2851 104,40 
Školský klub detí  pri ZŠ,  Ul. Rázusova 2260 410,89 
Školský klub detí pri  ZŠ, Horelica 429 657,56 
Školský klub detí pri  ZŠ, Podzávoz 2739 430,02 
Školský klub detí  pri ZŠ,  Ul. M.R.Štefánika 2007 412,77 
Školský klub detí  pri ZŠ, Milošová u Prívary 477 413,48 
Školský klub detí pri ZŠ J.A.Komenského, Ul. Komenského 752 534,14 
Školská jedáleň  pri ZŠ,  Ul. Rázusova 2260 195,90 
Školská jedáleň pri ZŠ J.A.Komenského, Ul.  Komenského 752 291,24 
Výdajná školská kuchyňa  pri ŠJ pri  ZŠ,  Rázusova ul., s miestom 
prevádzkovania ZŠ Horelica 429  6,61 

Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri  ZŠ, Rázusova ul., s miestom 
prevádzkovania ZŠ Podzávoz 2739 7,81 

Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri  ZŠ, Rázusova ul., s miestom 
prevádzkovania ZŠ Milošová u Prívary 477 7,46 

Výdajná školská kuchyňa pri ŠJ pri  ZŠ, Komenského ul., 
s miestom prevádzkovania ZŠ,  Ul. M.R.Štefánika 2007 23,14 

 
 
    
          

Ing. Milan Gura  
               primátor  


