
 
Dodatok č. 3 k VZN č. 13/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení  

so sídlom na území mesta Rajec na rok 2010 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona 
NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 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. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto dodatku všeobecne záväzného nariadenia :  
 
1. Príloha č. 1  všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 13/2009 – dotácia na rok 2010  
    na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských  
    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec sa mení nasledovne :   
 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na žiaka  

v eurách 
                                                   
Základná umelecká škola  
– individuálna forma 635,75 
                                                   
Základná umelecká škola  
– skupinová forma    364,25 
Materská škola na ul. 
Mudrochova 930/10, 
Obrancov mieru 400/51 2 186,90 

Školský klub detí  437,08 
Zariadenie školského 
stravovania 

 
94,70 

 
2. Príloha č. 2  všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 13/2009 – dotácia na rok 2010  
    na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi 
    sa mení nasledovne :   
 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na žiaka  

v eurách 

Školský klub detí  384,63  
Zariadenie školského 
stravovania 

 
83,34 

 
 
 



 
  3. Týmto dodatkom č. 3 sa ruší dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2009  
      o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa  
      materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2010 bol  
      schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 25.3. 2010 uznesením  
      č. 25/2010. 
 
  4. Tento dodatok č. 3  Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2009 o určení výšky dotácie na  
      prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských  
      zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2010 bol schválený na zasadnutí  
      Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 25.11.2010 uznesením č.138/2010  a nadobúda  
      účinnosť dňa 10.12.2010.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Ján R y b á r i k  v.r. 
                                                                                                  primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


