
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

mesta Sabinov č. 8/2022, 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 13/2021 o určení výšky dotácie 

na  prevádzku a mzdy  na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia zriadených  na území mesta Sabinov na rok 2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Sabinove sa na svojom zasadnutí dňa 22. septembra 2022 v zmysle  § 

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 v znení neskorších predpisov 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Článok 1 

 

1/  VZN č. 13/2021 o určení v o určení výšky dotácie na  mzdy a prevádzku  pre  žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených  na území mesta 

Sabinov na rok 2022  

sa mení takto: 

 

Príloha č. 1 znie takto: 

 

Určenie výšky dotácie na  mzdy a prevádzku  pre  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia na rok 2022 

                                                                                                                             

                                                                                                                                  Príloha č. 1 

ŠKOLA / školské zariadenie Dotácia na žiaka v € 

ZUŠ žiak 5 – 25 r. 1336,83 

       žiak od 25 r. 0 

MŠ 17. novembra 2678,84 

MŠ Švermova 2831,21 

MŠ 9. mája 2923,62 

MŠ Jarková 3008,73 

MŠ Komenského 1806,03 

CVČ, Komenského 41 166,78 

ŠJ MŠ 17. novembra 546,03 

ŠJ MŠ Švermova 577,46 

ŠJ MŠ 9. mája 684,37 

ŠJ MŠ Jarková 1137,27 

ŠJ MŠ Komenského 203,63 

ŠJ ZŠ 17. novembra 152,16 

ŠJ ZŠ Komenského 184,66 



ŠKD  - ZŠ 17. novembra 664,30 

ŠKD  - ZŠ Komenského 766,54 

 

Článok 2 

 

1. Návrh tohto  všeobecne záväzného  nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie na 

úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Sabinov dňa 5.9.2022. 

2. Na tomto nariadení sa uznieslo   Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa 22. septembra 2022 

uznesením č. 318. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 10.10.2022. 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ing. Michal Repaský 

                                                                                                                        primátor mesta 

 

 

 

VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove uznesením č. 318  dňa   22.9.2022 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa       5.9.2022 

Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa                   5.9.2022 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa       23.9.2022 

VZN zverejnené na webovom sídle mesta Sabinov dňa                   23.9.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňa                                                                                 10.10.2022 

                     

 


