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Dodatok č. 4 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN o určení výšky finančných 

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

školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov detí a žiakov 

a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 

Dôvodová správa:  

V súvislosti s návrhom rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2020 navrhujeme zmeny vo 

výške finančných prostriedkov na dieťa/ žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta a v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a vo výške mesačných príspevkov na 

činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta určenej všeobecne 

záväzným nariadením mesta č. 8/2018 v znení dodatku č. 1 až 3. 

Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov obec určí všeobecne záväzným nariadením pre 

zriaďovateľov príslušných cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľov príslušných 

súkromných škôl a školských zariadení a pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské 

školy a školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov 

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

školského zariadenia a podrobnosti ich financovania. 

Podľa § 6 ods. 24 písm. c) zákona č. 596/2003 vo väzbe na § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, 

§ 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní školský 

zákon) v znení neskorších predpisov obec ako zriaďovateľ určí všeobecne záväzným nariadením 

výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a centra voľného času a výšku 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie podľa zvoleného finančného pásma na 

nákup potravín. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov na výrobu jedla 

v školskej jedálni, ak tak určí zriaďovateľ školskej jedálne.  

Návrh výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia s účinnosťou od 1.1.2020 je v prílohe č. 

1 tohto nariadenia. Navrhovaná výška finančných prostriedkov na žiaka vychádza 

z predpokladaného podielu mesta na výnose dane z príjmu FO podľa návrhu štátneho rozpočtu na 

rok 2020 a zohľadňuje potreby škôl a školských zariadení na osobné a prevádzkové náklady. 

Navrhované zmeny vo výške mesačných príspevkov na činnosť škôl a školských zariadení reagujú 

na skutočnosť, že prognóza výnosu dane z príjmu FO na rok 2020 a na ďalšie roky nekorešponduje 

 



s potrebou finančných prostriedkov na plánované zvýšenie platov v školstve a na realizáciu nových 

výdavkov (tzv. obedy zadarmo, príspevok na rekreáciu), preto je potrebné čiastočne kompenzovať 

dopady uvedených opatrení zvýšením príjmov škôl. V návrhu výšky mesačných príspevkov sa 

zohľadňuje aj aktuálna výška príspevkov určená v iných mestách a obciach, napr.:  

Suma príspevku za dieťa v MŠ je v 6 mestách Trenčianskeho kraja vyššia ako aktuálna suma 

určená v Novom Meste nad Váhom a v 2 mestách je vyššia ako suma navrhovaná od 1.1.2020. Vo 

väčších mestách ako Žilina, Trnava, Nitra, Bratislava je suma príspevku výrazne vyššia. Zvýšenie 

príspevku sa navrhuje z 13,- € na 16,- €.  

Suma príspevku na štúdium v ZUŠ je v 3 mestách Trenčianskeho kraja vyššia ako aktuálna suma 

určená v Novom Meste nad Váhom. Vo väčších mestách ako Žilina, Trnava, Nitra, Bratislava je 

suma príspevku takisto vyššia. Zvýšenie príspevku sa navrhuje vo všetkých formách štúdia o 2,- €.    

Suma príspevku na činnosť ŠKD je vyššia v meste Stará Turá a vo väčších mestách ako Žilina, 

Trnava, Bratislava. Zvýšenie príspevku sa navrhuje zo 7,50 eur na 8,50 eur. 

Suma príspevku na činnosť CVČ sa väčšinou pohybuje na úrovni aktuálnych súm určených 

v Novom Meste nad Váhom. Zvýšenie príspevku sa nenavrhuje. 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v ŠJ sú vo väčšine porovnávaných miest 

určené vo vyššom finančnom pásme a väčšina porovnávaných miest a obcí určila aj príspevok 

zákonného zástupcu dieťaťa na úhradu režijných nákladov na výrobu jedla v školskej jedálni. 

Zmena finančného pásma sa nenavrhuje, nakoľko školským jedálňam aktuálne určené 1. pásmo 

postačuje na obstarávanie potravín, navrhuje sa určiť príspevok na režijné náklady na 1 hlavné 

jedlo vo výške 0,10 € (režijné náklady na 1 HJ r. 2020: priemer ZŠ 1,21 €, MŠ 2,005 €). 

Výška mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení 

sa navrhuje tak, aby nedošlo k výraznejšiemu finančnému zaťaženiu rodín.  

V MŠ sa zvýši mesačné finančné zaťaženie rodín za 1 dieťa vo veku 3-5 rokov o 3,- eurá za pobyt 

dieťaťa v MŠ a priemerne o 2,10 eur za celodennú stravu. Za deti od 2 do 3 rokov sa príspevok za 

pobyt v MŠ nemení, príspevok na stravu sa zvýši priemerne mesačne o 2,10 eur. Za deti od 5 rokov 

budú rodičia uhrádzať mesačne len príspevok na celodennú stravu vo výške 5,67 €.  

V základných školách sa zvýši mesačné finančné zaťaženie rodín za 1 žiaka o 1,- euro v ŠKD a za 

obedy budú rodičia uhrádzať mesačne 2,10 eur.  

V ZUŠ sa zvýši mesačné finančné zaťaženie rodín za 1 žiaka v jednej forme štúdia o 2,- eurá. 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo ......./2019-MsZ: 

a) schvaľuje dodatok č. 4 všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018–VZN o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov 

žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach 

b) ukladá zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 

dobu 15 dní  

 

 Termín: podľa textu,     zodp.: prednosta MsÚ 

 

Meno spracovateľa: Mgr. D. Hevery  Meno predkladateľa: Mgr. D. Hevery 

Funkcia: vedúci OŠMaTK  Funkcia: vedúci OŠMaTK 

 

 

Podpis predkladateľa: 

 

 



M E S T O   N  O V É   M E S T O   N A D   V Á H O M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dodatok č. 4 

 
všeobecne záväzného nariadenia 

 

Mesta Nové Mesto nad Váhom 

 

č. 8/ 2018 
 

o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku  

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy  

a dieťa školského zariadenia 

a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov  

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom .......2019 

 

 

 



Dodatok č. 4 

všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 8/ 2018 – VZN 

 
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných 

príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom 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. c) a h) 

a § 6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 

596/2003), príslušných ustanovení zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

školský zákon) a v súlade s § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 7 

zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku 

všeobecne záväzného nariadenia: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2018 v znení dodatkov č. 1 až 3 sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

V čl. 2 sa menia nasledovné ustanovenia: 

 

V § 4 Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ) sa v ods. 1 v písm. a) 

suma 13 eur nahrádza sumou 16 eur. 

 

V § 5 Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

 v základnej umeleckej škole (ZUŠ) ods. 1 znie: 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva: 

1.1 zákonný zástupca žiaka alebo žiak do dovŕšenia veku 25 rokov mesačne sumou podľa  

      druhu štúdia: 

a)  prípravné individuálne štúdium:                                                             10,00 eur 

b)  prípravné skupinové štúdiu:                                                                     6,00 eur 

c)  základné individuálne štúdium:                                                              10,00 eur 

c)  základné skupinové štúdium:                                                                   6,50 eur 

 

1.2 za dieťa, ktoré k dátumu zisťovania údajov o počte žiakov podľa osobitného predpisu 

nedosiahlo vek 5 rokov, a za žiaka vo veku 25 až 26 rokov, ktorý je nezaopatreným 

dieťaťom podľa osobitného predpisu, sa mesačne prispieva sumou podľa druhu štúdia: 

a) individuálne štúdium:                                                                               14,00 eur 

b) skupinové štúdium:                                                                                    8,00 eur 

1.3 žiak starší ako 25 rokov, ktorý nie je nezaopatreným dieťaťom podľa osobitného 

predpisu,  mesačne sumou podľa druhu štúdia: 

a) individuálne štúdium:                                                                              22,00 eur 

b) skupinové štúdium:                                                                                 10,00 eur 



1.4  za každého žiaka v štúdiu, ktoré presahuje jednu individuálnu a jednu skupinovú formu 

vzdelávania, sa mesačne prispieva sumou podľa druhu štúdia: 

a) individuálne štúdium:                                                                              22,00 eur 

b) skupinové štúdium:                                                                                 10,00 eur 

1.5 žiak alebo jeho zákonný zástupca, ktorý odovzdal čestné vyhlásenie podľa osobitného  

       predpisu základnej umeleckej škole zriadenej iným zriaďovateľom, prispieva  mesačne 

sumou podľa druhu štúdia: 

a) individuálne štúdium:                                                                               80,00 eur 

b) skupinové štúdium:                                                                                   50,00 eur 

 

V § 6 Určenie výšky mesačných príspevkov na činnosť školských výchovno-vzdelávacích 

zariadení sa v ods. 1 - žiak školského klubu detí suma 7,50 eur nahrádza sumou 8,50 eur. 

 

§ 10 Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zariadení školského stravovania 

a podmienky úhrady týchto príspevkov znie: 

§10 

Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zariadení školského 

stravovania a podmienky úhrady týchto príspevkov 

1. Zariadenie školského stravovania (ďalej len školská jedáleň) poskytuje deťom a žiakom školy 

stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a určeného finančného 

pásma a príspevok na režijné náklady vo výške určenej týmto nariadením. Príspevky sa 

uhrádzajú do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci, za mesiac september do dvoch pracovných 

dní od začiatku dochádzky do školy.  

2. Pre jednotlivé vekové kategórie detí a žiakov sa určuje príspevok zákonného zástupcu na 

úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v prvom finančnom pásme nasledovne: 

2.1 príspevok na nákup potravín na jedno hlavné jedlo: 

a) deti materskej školy - veková kategória od 2 do 6 rokov:                             0,80 eur 

b) žiaci základnej školy - veková kategória od 6 do 11 rokov:                          1,08 eur 

c) žiaci základnej školy - veková kategória od 11 do 15 rokov:                        1,16 eur   

 

2.2 príspevok na nákup potravín na jedno doplnkové jedlo: 

a) deti materskej školy - veková kategória od 2 do 6 rokov - desiata:                0,34 eur 

b) deti materskej školy - veková kategória od 2 do 6 rokov - olovrant:              0,23 eur 

c) žiaci základnej školy - desiata:                                                                        0,50 eur 

3. Príspevok na úhradu režijných nákladov na výrobu jedla v školskej jedálni sa určuje pre 

všetky vekové kategórie detí a žiakov vo výške 0,10 eur za jedno hlavné jedlo.  

4. Príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov na nákup potravín na hlavné jedlo pre žiaka 

základnej školy sa neuhrádza za dieťa, na ktoré bola poskytnutá dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom podľa zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ak 

boli splnené podmienky podľa tohto zákona. To neplatí, ak suma príspevku na úhradu 

nákladov na nákup potravín na hlavné jedlo určená týmto nariadením je vyššia ako suma 

poskytnutej dotácie - vtedy zákonný zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel medzi určenou sumou 

príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a sumou poskytnutej dotácie. 



5. Príspevok zákonného zástupcu na úhradu nákladov na nákup potravín na jedlo pre dieťa 

materskej školy sa neuhrádza za dieťa, na ktoré bola poskytnutá dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom podľa zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ak 

boli splnené podmienky podľa tohto zákona. To neplatí, ak suma príspevkov na úhradu 

nákladov na nákup potravín na hlavné jedlo a na doplnkové jedlá je vyššia ako suma poskytnutej 

dotácie - vtedy zákonný zástupca dieťaťa uhrádza rozdiel medzi určenou sumou príspevkov na 

úhradu nákladov na nákup potravín a sumou poskytnutej dotácie.  

6. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa prvého finančného 

pásma platného pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 18/19 rokov. Náklady na nákup potravín 

podľa zvoleného prvého finančného pásma pre dospelých stravníkov a iné fyzické osoby sa 

určujú sumou:                                                                                                                1,26 EUR 

 

 

 

Príloha č. 1 Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.10.2019 sa nahrádza novou prílohou č. 1 

„Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.1.2020“. 

 

   

Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia mesta sa nemenia. 

 

 

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa .......2019 na 6. zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. ......./2019-MsZ a nadobúda 

účinnosť dňom 1. januára 2020.  

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa ..........2019.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                            primátor mesta      

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 VZN č. 8/2018 v znení dodatku č. 4 

 
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka  

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

od 1.1.2020 

 

od 1.10.2019 od 1.1.2020

Základná umelecká škola - individuálne vyučovanie 1 374,00 1 519,00

Základná umelecká škola - skupinové vyučovanie 450,00 494,00

Materská škola 2 675,00 2 761,00

Centrum voľného času-rozpočtová org. s právnou subjektivitou 302,00 312,00

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy 100,00 102,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Tematínska ul. 472,00 446,00

Školský klub detí ako súčasť  - Ul. kpt. Nálepku 414,00 490,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Odborárska ul. 449,00 458,00

ŠKD spolu: priemerná dotácia na žiaka ŠKD 445,00 464,67

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Tematínska ul. 114,00 155,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Ul. kpt. Nálepku 112,50 158,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Odborárska ul. 125,50 183,00

ŠJ spolu: priemerná dotácia na žiaka ZŠ-potenciálneho stravníka 117,33 165,33

školské zariadenia zriadené cirkvou

Školský klub detí ako súčasť základnej školy 445,00 464,67

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy 100,00 102,00

Školská jedáleň ako súčasť základnej školy 117,33 165,33

Materská škola 2 675,00 2 761,00

výška FP na žiaka v €

školy a školské zariadenia zriadené mestom

výška FP na žiaka v € ¹’

 
Poznámky: 

¹) Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov dotácia na 

dieťa a žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi sa určuje najmenej 

vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka rovnakej školy a rovnakého 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2018 v znení dodatku č. 4 sa dotácia na dieťa 

v školách a v školských zariadeniach zriadených cirkvou určuje : 

- v školskom klube detí vo výške 100% z priemernej sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka 

školského klubu detí zriadeného mestom 

- v centre voľného času vo výške 100% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka centra 

voľného času pri základnej škole zriadeného mestom 

- v školskej jedálni vo výške 100% z priemernej sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka – 

potenciálneho stravníka školskej jedálne zriadenej mestom 

- v materskej škole vo výške 100% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy zriadenej mestom 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa .......2019. 


