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Názov materiálu: 

Dodatok č. 6 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: 

Z dôvodu mimoriadnej situácie zavinenej pandémiou COVID-19 bola prerušená prevádzka škôl 

a školských zariadení, čo ovplyvnilo aj financovanie škôl a školských zariadení. Na zmiernenie 

finančných dopadov mimoriadnej situácie na rozpočty samospráv vyhlásilo Ústredie práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu 

„Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“. Materské školy v rámci tohto projektu  mohli 

požiadať o príspevok vo výške 80% hrubej mesačnej mzdy zamestnancov za obdobie od 13.3.2020 do 

30.6.2020 (najviac do výšky 1 100 eur). Suma finančných prostriedkov požadovaných materskou školou 

zriadenou mestom v rámci tohto projektu predstavuje cca 235 tis. eur. Na základe očakávaného 

príspevku zo ŠR na ON zamestnancov MŠ sa dodatkom č. 6 všeobecne záväzného nariadenia mesta 

primerane znižuje s účinnosťou od 24.9.2020 výška finančných prostriedkov na dieťa/žiaka školy 

poskytovaných zriaďovateľom z podielu na výnose dane z príjmov FO podľa § 6 ods. 12 zákona č. 

596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.   

Drobné úpravy vo výške dotácie na žiaka niektorých ďalších zariadení ovplyvnil prepočet dotácie podľa 

doby účinnosti dodatkov VZN, resp. nižšie výdavky v čase prerušenia prevádzky škôl. 

Zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy a školských zariadení sa poskytne dotácia na dieťa/žiaka vo 

výške 100% z upravenej sumy na žiaka rovnakej školy a rovnakého školského zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo ......./2020-MsZ: 

a) schvaľuje dodatok č. 6 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: v texte    zodp.: prednosta MsÚ 

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

  Funkcia: vedúci OŠMaTK    Funkcia: vedúci OŠMaTK 

Podpis predkladateľa: 
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Dodatok č. 6 

 
všeobecne záväzného nariadenia 
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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 9.9.2020. 

 

 

 



Dodatok č. 6 

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 5 sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

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

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.7.2020 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 24.9.2020“. 

 

   

Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia mesta sa nemenia. 

 

 

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa 8.9.2020 na 10. zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č.      /2020-MsZ a nadobúda 

účinnosť dňom 24. septembra 2020.  

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 9.9.2020.                

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                        primátor mesta     

 



Príloha č. 1 VZN č. 8/2018 v znení dodatku č. 6 
 

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka  

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

od 24.9.2020 podľa dodatku č. 6 VZN č. 8/2018 

od 1.7.2020 od 24.9.2020

Základná umelecká škola - individuálne vyučovanie 1 462,00 1 463,00

Základná umelecká škola - skupinové vyučovanie 488,00 488,00

Materská škola 2 525,00 1 121,20

Centrum voľného času-rozpočtová org. s právnou subjektivitou 310,00 310,00

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy 75,00 75,40

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Tematínska ul. 438,00 439,00

Školský klub detí ako súčasť  - Ul. kpt. Nálepku 473,00 431,30

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Odborárska ul. 432,00 432,40

ŠKD spolu: priemerná dotácia na žiaka ŠKD 447,67 434,23

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Tematínska ul. 92,50 93,20

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Ul. kpt. Nálepku 103,50 96,50

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Odborárska ul. 122,00 123,00

ŠJ spolu: priemerná dotácia na žiaka ZŠ-potenciálneho stravníka 106,00 104,23

školské zariadenia zriadené cirkvou

Školský klub detí ako súčasť základnej školy 447,67 434,23

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy 75,00 75,40

Školská jedáleň ako súčasť základnej školy 106,00 104,23

Materská škola 2 525,00 1 121,20

školy a školské zariadenia zriadené mestom

výška FP na žiaka v €

výška FP na žiaka v € 

 
 

Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2018 v znení dodatku č. 6 sa dotácia na dieťa 

v školách a v školských zariadeniach zriadených cirkvou určuje nasledovne: 

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

na žiaka školského klubu detí zriadeného mestom 

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

centra voľného času pri základnej škole zriadeného mestom 

c) v školskej jedálni vo výške 100% z priemernej sumy určenej na mzdy a prevádzku na 

žiaka ako potenciálneho stravníka školskej jedálne zriadenej mestom 

d) 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 9.9.2020. 

 

 

 

Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                      primátor mesta 




