
Všeobecne záväzného nariadenie mesta Michalovce č. 214/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 209/2020    

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka  škôl a školských zariadení  
zriadených na území mesta Michalovce na rok 2021 

Mesto Michalovce vydáva podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve, § 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. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
na ktorom sa  uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 26.08.2021 uznesením 
číslo 223/2021. 

        

Článok I. 

1. V článku 3 Predloženie údajov, výška a účel dotácie, bode 3.2 sa v prvej vete nahrádza 
slovné spojenie „v prílohe č. 1“ novým slovným spojení „v prílohe č. 1A.“ 

2. Nahrádza sa aktuálna Príloha č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce 
č. 209/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka  škôl a 
školských zariadení  zriadených na území mesta Michalovce na rok 2021 novou 
Prílohou č. 1A Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Michalovce č. 209/2020 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka  škôl a školských zariadení  
zriadených na území mesta Michalovce na rok 2021.  

Článok. II 
Záverečné ustanovenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 214/2021, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 209/2020 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka  škôl a školských zariadení zriadených na 
území mesta Michalovce na rok 2021 nadobúda platnosť a účinnosť 15-tym dňom jeho 
vyhlásenia 31.08.2021 . 

 
 
              V Michalovciach dňa 31.08.2021 
 
 

                                    Viliam Zahorčák 
                                                                                                                                primátor mesta  

 

 



 

   Príloha č. 1A 
 
Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obci, cirkvi a náboženskej spoločnosti, súkromnej fyzickej 
a právnickej osoby  
 

Kategórie škôl a školských  
zariadení 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na 
žiaka obecnej 
školy  
a zariadenia  
v eurách/rok 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na 
žiaka súkromnej 
základnej  
umeleckej školy  
v eurách/rok 
 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na 
žiaka cirkevnej  
školy , 
školského zariadenia  
v eurách/rok 

Základná umelecká škola 
individuálne vyučovanie 

1 311,82 
 

1 311,82 
 

 

Základná umelecká škola 
skupinové vyučovanie 

413,73 413,73  

Materská škola 3 243,43  3 081,30 

Školský klub detí 556,48  528,70 

Zariadenie školského 
stravovania – 
potenciálneho stravníka  

181,77  172,70 

Centrum voľného času 67,95 
 

 
 

 

                                                                                                
 

 

 


