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Názov materiálu:  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia  
 
Dôvodová správa:  
Podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a v znení zákona č. 179/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2010 určuje 
obec výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny 
rok všeobecne záväzným nariadením.  
Zároveň sú obce povinné v rokoch 2010 a 2011 poskytnúť na žiaka cirkevnej základnej 
umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy 
a dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88% z dotácie na žiaka 
a dieťa rovnakej školy alebo školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Výška dotácií poskytnutých súkromným školám a školským zariadeniam nie je zákonom 
stanovená, obec ju určí všeobecne záväzným nariadením. 
  
 
Návrh uznesenia : 
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. ....../2009-MsZ  

a) schvaľuje návrh všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/ 2009 – VZN o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

b) ukladá oboznámiť s týmto VZN občanov mesta prostredníctvom úradnej tabule mesta 
a na internetovej stránke mesta 

 
  

Meno spracovateľa: Mgr. D. Hevery  Meno predkladateľa: Mgr. D. Hevery 
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Alternatíva 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom 

č.  2 / 2009 – VZN 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 
369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) 
až g) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
v znení zákona č. 179/2009 Z. z. (ďalej len zákon č. 596/2003) vydáva  

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta  č.  2 / 2009 – VZN, 

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.     

 

 

Čl. 1  

Všeobecné ustanovenia a základné pojmy 
 

1. Podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 je obec povinná určiť všeobecne 
záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na príslušný kalendárny rok. 

2. Obec zabezpečuje pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 
uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu okrem finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy aj priestory a finančné prostriedky na ich údržbu, na materiálno-
technické zabezpečenie, didaktickú techniku a investície. 

 

Čl. 2 

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

 

1. Mesto Nové Mesto nad Váhom poskytuje podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia 
finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na príslušný kalendárny rok školám 
a školským zariadeniam, ktoré zriaďuje pri výkone samosprávy podľa § 6 ods. 2 zákona 
č. 596/2003. 



2.  Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa určuje nasledovne: 

a) na jedného žiaka základnej umeleckej školy:     

     a1)   individuálne vyučovanie:                                                 698,00 eur  

     a2)   skupinové vyučovanie:                                                    292,45 eur 

b) na jedno dieťa materskej školy:                                            

b1)   do 3 rokov:                                                                   3 240,38 eur  

            b2)   trojročné a staršie:                                                        1 646,75 eur 

c) na jedno dieťa školského klubu detí:                                    342,72 eur 

d) na jedno dieťa školského strediska záujmovej činnosti:       63,40 eur 

e) na jedno dieťa centra voľného času:                                     169,07 eur 

f) na jedného potenciálneho stravníka školskej jedálne:         114,24 eur 

 

3. Podľa § 6 ods. 12 písm. g) zákona č. 596/2003 obec poskytne v rokoch 2010 a 2011 na 
žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, dieťa 
cirkevnej materskej školy a dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu na 
prevádzku a mzdy vo výške najmenej 88% z dotácie na žiaka a dieťa rovnakej školy 
alebo školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

4. Finančné prostriedky na kalendárny rok podľa ods. 2 a 3 sa poskytujú školám a školským 
zariadeniam podľa počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

5. Mesto oznámi zriaďovateľovi neštátnej základnej umeleckej školy, jazykovej školy, 
materskej školy a školského zariadenia výšku dotácie na prevádzku a mzdy na 
kalendárny rok najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zákona 
o štátnom rozpočte. 

6. Mesto poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej podľa tohto VZN  do 
25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

7. Zmeny vo výške dotácie na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia sa uskutočňujú 
zmenou všeobecne záväzného nariadenia. 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na ........ zasadnutí MsZ dňa .......... 
uznesením č. ............../2009 – MsZ a  nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010. 
 
 
 
 
V Novom Meste nad Váhom ................2009                                    
 
 

          Ing. Jozef Trstenský 
                                                                                                                            primátor mesta 


