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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, s § 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, s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 7 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území mesta Brezna na kalendárny rok 2011 číslo: VZN-07/2010 sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 7 písm. e) sa text „potencionálne dieťa v centre voľného času – do počtu detí na
záujmové vzdelávanie v centrách voľného času sa započítava počet obyvateľov obce vo veku päť až
štrnásť rokov s trvalým pobytom na jej území k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka“
nahrádza textom „počet detí centra voľného času, ktorý školské zariadenie vykázalo k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 40 -01“.
2. V § 3 ods. 1 znie: „Mesto Brezno určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na jeho území na jeden výkonový ukazovateľ nasledovne:
Zriaďovateľ
Výkonový ukazovateľ

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej
forme vyučovania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania
Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov
Žiak školského klubu detí
Dieťa centra voľného času
Mesto Brezno
Žiak základnej školy a špeciálnej základnej školy –
hlavné jedlo
Dieťa materskej školy – hlavné jedlo s prevozom
stravy
Dieťa materskej školy – hlavné jedlo bez prevozu
stravy
Dieťa materskej školy – doplnkové jedlo
s prevozom stravy
Dieťa materskej školy – doplnkové jedlo
bez prevozu stravy
Právnická
alebo Dieťa súkromnej materskej školy vo veku od troch
fyzická osoba
rokov

Dotácia na
prevádzku
a mzdy na
žiaka/dieťa
v EUR
700,00
427,00
1 650,00
380,00
162,71
0,70
0,70
0,66
0,14
0,13
1 008,00
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Čl. II
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno nadobúda účinnosť 1. apríla 2011 .
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