Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
súlade s ustanovením § 6 ods. 12 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. /2014, KTORÝM SA DOPĹŇA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 23/2013 O VÝŠKE FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA ROK 2014 NA ŽIAKA
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY ALEBO
ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
Článok 1
V čl. 2 sa v odseku 1 dopĺňajú nasledovné vety, ktoré znejú :
Základná umelecká škola môže písomne požiadať Mesto Žilina o navýšenie objemu
pridelených finančných prostriedkov v prípade potreby vykrytia mimoriadnych výdavkov
organizácie, ktoré jej Mesto Žilina môže zo svojho rozpočtu prideliť. Tieto finančné
prostriedky nie sú predmetom priemernej výšky dotácie na mzdy a prevádzku, určenej
všeobecne záväzným nariadením mesta, a nie je možné použiť ich na financovanie bežnej
údržby alebo prevádzky.
V čl. 2 sa v odseku 4 dopĺňajú nasledovné vety, ktoré znejú :
Centrum voľného času môže písomne požiadať Mesto Žilina o navýšenie objemu pridelených
finančných prostriedkov v prípade potreby vykrytia mimoriadnych výdavkov organizácie,
ktoré mu Mesto Žilina môže zo svojho rozpočtu prideliť. Tieto finančné prostriedky nie sú
predmetom priemernej výšky dotácie na mzdy a prevádzku, určenej všeobecne záväzným
nariadením mesta, a nie je možné použiť ich na financovanie bežnej údržby alebo prevádzky.
Článok 2
1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 23/2013 o výške finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy alebo školského zariadenia ostávajú nezmenené.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.
/2014 bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom v Žiline dňa .....................
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.
/2014
nadobúda účinnosť dňa
...........................
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