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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová 

č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
škôl a školských zariadení na území mesta Handlová, v znení 

Doplnku č .1  

 
Schválené dňa: 14. 12. 2020 
Účinnosť od: 01. 01. 2021 

                                                   

Mesto Handlová na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 
369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

vydáva toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 
zariadení na území mesta Handlová, v znení Doplnku č. 1, ktorý bol schválený dňa 28. 05. 2020, 

účinný od 04. 06. 2020. 
 

I. 
 

Všeobecne záväzné nariadene mesta Handlová č. 7/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka škôl a školských zariadení ma území mesta Handlová sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 

1. V záhlaví  sa znenie textu „§ 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve“ nahrádza textom „§ 6 ods. 2 a ods. 12 písm. b) až k) zákona č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“. 

 

2. V § 2 bod 7 sa mení a znie nasledovne: 

 
„ 7. Dotácia je stanovená jednou sumou v eurocentoch na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/žiaka na rok 
podľa kategórie materských škôl, základnej umeleckej školy a školských zariadení v členení podľa typu 
zriaďovateľa a u zriaďovateľa mesta Handlová aj podľa sídla právneho subjektu : 
 

Kategória škôl a školských zariadení 
Dotácia na mzdy a prevádzku na 

dieťa/žiaka v € 

 
Základná umelecká škola  
   - individuálne vyučovanie 
   - skupinové vyučovanie 

 
 

1 352,69 
 441,69 

Materská škola 2 089,59 

ŠJ pri MŠ   393,19 

Výdajňa ŠJ MŠ 
 156,22 
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        “. 

II. 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 7/2019 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území mesta Handlová schválilo 
Mestské zastupiteľstvo v Handlovej dňa 14. 12. 2020.  

 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území mesta Handlová bol 
vyvesený na úradnej tabuli mesta Handlová a na webovom sídle mesta Handlová  od 16. 11. 2020 do 14. 
12. 2020. 

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 7/2019 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení ma území mesta Handlová nadobúda 
účinnosť 1. januára 2021. 

 
          

V Handlovej dňa 14. 12. 2020 
  
 
 
 
 
 
       Mgr. Silvia Grúberová 
          primátorka mesta 
 

Školský klub detí pri :                      
   - ZŠ Mierové námestie                   
   - ZŠ Morovnianska cesta               
   - ZŠ Školská 

 
645,83 
473,44 
512,62 

Centrum voľného času 101,22 

Zariadenie školského stravovania pri:                                        
   - ZŠ Mierové námestie                  
   - ZŠ Morovnianska cesta                                
   - ZŠ Školská 

 
154,55 
202,43 
179,88 

Súkromná ZUŠ Volcano  
   - individuálne  vyučovanie 
   - skupinové vyučovanie 

 
1 189,81 
   388,32 


