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Názov materiálu:  

Dodatok č. 5 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 7/2012-VZN o určení výšky finančných 

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

jazykovej 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 

 

Dôvodová správa:  

V súvislosti s 3. úpravou rozpočtu mesta sa týmto dodatkom všeobecne záväzného nariadenia 

mesta určuje podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia. 

Podľa určenej výšky dotácie na žiaka obec následne rozpisuje finančné prostriedky pre školy 

a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj v zriaďovateľskej pôsobnosti iných 

zriaďovateľov. Výška dotácie na žiaka určená týmto dodatkom VZN sa použije na prepočet 

dotácie pre školy a školské zariadenia na rok 2016 od účinnosti tohto dodatku VZN, t. j. od 

10.11.2016. 

 

Návrh uznesenia : 

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo ..../2016-MsZ: 

a) schvaľuje dodatok č. 5 všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2012 – VZN o určení výšky 

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

poslucháča jazykovej 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 dodatku jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej na 

dobu 15 dní  

 

Termín: ....10.2016, zodpovedný: 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. 5 

 
všeobecne záväzného nariadenia 

 

Mesta Nové Mesto nad Váhom 

 

č. 7/ 2012 
 

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

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 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 13.10.2016 

 

 

 

 

 



Dodatok č. 5 

všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 7/ 2012 – VZN 

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

umeleckej školy, poslucháča jazykovej 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 § 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 
1)

 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), § 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 § 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. 7/2012 v znení dodatkov č. 1 až 4 sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

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

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.1.2016“ 

schválená dňa 15.12.2015 sa nahrádza novou prílohou schválenou dňa ........10.2016. 

 

Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia mesta sa nemenia. 

 

 

 

 

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa ......10.2016 na ..... zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. ....../2016 - MsZ a nadobúda 

účinnosť dňom 10.11.2016.  

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa ........10.2016.                

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                            primátor mesta      

 

 
 



Príloha č. 1 VZN č. 7/ 2012 

 

 
Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

od 10.11.2016 

 

 

školy a školské zariadenia zriadené mestom výška dotácie na žiaka v €

Základná umelecká škola - individuálne vyučovanie 773,00

Základná umelecká škola - skupinové vyučovanie 473,00

Materská škola 2 151,00

Centrum voľného času-rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 215,00

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy 71,50

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Tematínska ul. 158,00

Školský klub detí ako súčasť  ZŠ - Ul. kpt. Nálepku 132,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Odborárska ul. 117,00

ŠKD spolu: priemerná dotácia na potenciálneho žiaka ŠKD 135,67

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Tematínska ul. 120,00

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

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Odborárska ul. 142,00

ŠJ spolu: priemerná dotácia na žiaka ZŠ-potenciálneho stravníka 124,67

školské zariadenia zriadené cirkvou výška dotácie na žiaka v € ¹’

Školský klub detí ako súčasť základnej školy 119,39

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy 62,92

Školská jedáleň ako súčasť základnej školy 109,71

 

Poznámky: 

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

žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi sa určuje najmenej vo výške 88% 

zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka rovnakého školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Všeobecne záväzným nariadením mesta sa dotácia na žiaka školského zariadenia zriadeného 

cirkvou určuje : 

- v školskom klube detí vo výške 88% z priemernej sumy dotácie určenej na mzdy a prevádzku 

na každého žiaka základnej školy zriadenej mestom ako potenciálneho žiaka školského klubu 

detí zriadeného mestom 

- v centre voľného času vo výške 88% z dotácie určenej na mzdy a prevádzku na žiaka centra 

voľného času ako súčasti základnej školy zriadeného mestom 

- v školskej jedálni vo výške 88% z priemernej sumy dotácie určenej na mzdy a prevádzku na 

každého žiaka základnej školy zriadenej mestom ako potenciálneho stravníka školskej jedálne 

zriadenej mestom 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa       .10.2016 

      


