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Dôvodová správa
Pri zmene rozpočtu na rok 2021 sa mení príloha č. 1.

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča
č.
/2021
zo dňa 25.novembra 2021
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č.5/2019
Mestské zastupiteľstvo v Bytči v zmysle § 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 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 a § 7 zákona č. 583/2003 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

1. Podľa článku 4 ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení príloha č. 1,
ktorou sa určuje výška dotácie na rok 2021 na mzdy a prevádzku na žiaka škôl
a školských zariadení.
2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
občanov na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa
5.11.2021.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 10.decembra 2021.

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN č.

škola/školské zariadenie

dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
na rok 2021 v €

ŠKD pri ZŠ Ul. Mieru
ŠKD pri ZŠ Ul. E.Lániho
Materská škola, Dostojevského ul.
Materská škola, Hurbanova ul.
Materská škola, Hrabové
Materská škola, Hliník nad Váhom
Materská škola, Pšurnovice

625,59
712,40
2975,55
3090,94
3120,48
3244,65
3228,95

Materská škola, Malá Bytča
Školská jedáleň, Ul. Mieru
Školská jedáleň, Ul. E.Lániho
Centrum voľného času
Základná umelecká škola - ind.forma vyuč.
Základná umelecká škola- kolekt.vyuč.

1120,63
346,92
360,22
263,38
1380,33
440

