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v Trenčíne         

 

 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.  1/2011 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Trenčín na 

kalendárny rok 

 

 

        

Predkladá:       Návrh na uznesenie:  

Mgr. Richard Rybníček              Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  

primátor mesta                           schvaľuje    

                                                              Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín 

                                                              č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

                                                              na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 

jazykovej školy, dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta 

Trenčín na kalendárny rok                           

                                                                                            

Spracovali: 

 

Mgr. Jozef Baláž  

Vedúci útvaru školstva 

Bc. Milan Samák 

Špecialista pre hospodársku správu škôl 

a školských zariadení    

                                  
       

Súlad s PHSR: 

Uvedený návrh je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín. 

 

 

 

 

V Trenčíne, 07.02.2011  

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

Zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v § 6 ods. 12 ukladá povinnosť obciam prijať 

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a  prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia. Zároveň ukladá povinnosť obciam v období rokov 2011 až 2013 

poskytnúť na žiaka cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej 

a súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej a súkromnej materskej školy a dieťa cirkevného 

a súkromného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej  88 % z dotácie na žiaka  

základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

Financovanie sa riadi nariadením vlády SR č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z 

príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. V prílohe č. 3a, ktorá uvádza 

koeficienty pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov tohto nariadenia, sú oproti 

koeficientom uvedeným v prílohe č. 3,  ktorá stanovuje koeficienty pre obecné školy 

a zariadenia, sú koeficienty znížené o 12%, t. j. o kapitálové výdavky. Ide  o zrovnoprávnenie 

financovania škôl a školských zariadení bez ohľadu na ich zriaďovateľa. 

V prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia  určujeme výšku dotácie na jedného 

žiaka alebo dieťa v príslušnej škole alebo školského zariadenia podľa zriaďovateľa. Výška 

dotácie je určená na kalendárny rok 2011 a zohľadňuje nevyhnutné mzdové a prevádzkové 

náklady škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín na ich 

činnosť a súčasne jednoznačne určuje výšku dotácie pre ostatných zriaďovateľov škôl 

a školských zariadení.  

 

Doteraz platné VZN je potrebné nahradiť novým z nasledovných dôvodov: 

 

1. V novele nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je premietnutá zmena spôsobu 

rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb pre originálne kompetencie obcí 

a miest v oblasti školstva, ktoré sa týkajú opätovného zavedenia výpočtu 

prepočítaného počtu žiakov, a tým aj podielu obcí na výnose dane z príjmov fyzických 

osôb, pri centrách voľného času a školských strediskách záujmovej činnosti podľa 

počtu žiakov v týchto zariadeniach, ako aj zjednotenia koeficientov materských škôl, 

základných umeleckých škôl, jazykových škôl, školských jedální a ostatných 

školských zariadení cirkevných a súkromných zriaďovateľov so školami a školskými 

zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v oblasti prevádzkových nákladov. 

 

2. Zmenou názvu všeobecne záväzného nariadenia a obsahu jednotlivých článkov. 

 

3. Zmenou prílohy č.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. d)  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov   

                                                                v y d á v a 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2011 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Trenčín na kalendárny rok.     

Článok 1 

Účel a predmet 

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku dotácie na 

prevádzku a mzdy (ďalej len „dotácia“) na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 

jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta 

Trenčín na kalendárny rok.1 

 

Článok 2 

Príjemca dotácie 

 

     Príjemcami dotácie podľa tohto nariadenia sú základná umelecká škola, jazyková škola, 

materská škola a školské zariadenie, ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín, cirkev alebo 

náboženská obec, fyzická alebo právnická osoba, a ktoré sú na základe rozhodnutia 

Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené do siete škôl 

a školských zariadení (ďalej len „príjemca“). 

 

Článok 3 

Výška dotácie 

 

1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 

jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území 

mesta Trenčín na príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č. 1.  

2. Mesto oznámi zriaďovateľom podľa článku 2 výšku dotácie na kalendárny rok 

najneskôr do 31. januára príslušného roka, v roku 2011 do 30. apríla. 

3. Zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia sa pridelí dotácia 

na základe písomnej žiadosti na príslušný kalendárny rok. 

4. Termín podania písomných žiadostí je do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.  

5. Mesto poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej v odseku 1. tohto 

článku do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

6. V prípade, že príjemca nevyčerpá dotáciu do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je 

povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet mesta do 15. januára nasledujúceho 

roka.  

                                                 
1 § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

 



 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Trenčíne dňa 10. 03. 2011 a nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od jeho 

zverejnenia na úradnej tabuli mesta.  

 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa  ruší VZN č. 

16/2009 o dotáciách na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín na kalendárny rok. 

 

 

                                                                                             Mgr. Richard Rybníček 

                                                                                             primátor mesta Trenčín 

 

 

 

Príloha č. 1  

 

Ročná dotácia na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky na žiaka (dieťa) na rok 2011 

 

 Školské 

zariadenia 

zriadené 

mestom 

Cirkevné 

školské 

zariadenia 

Súkromné 

školské 

zariadenia 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ individuálnej forme“ vyučovania 

       747,32 €         x   657,64 € 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ skupinovej forme“ vyučovania 

       459,89 €         x   404,70 € 

Dieťa materskej školy vo veku „do 

troch rokov“ 

           x         x        x 

Dieťa materskej školy vo veku „od 

troch rokov“ 

     1769,92 €         x  1557,52 € 

Dieťa školského klubu detí 

 

       409,89 €    360,70 €        x 

 

Potenciálny stravník - žiak základnej 

školy 

       117,14 €    103,08 €    103,08 € 

Potenciálny stravník – žiak 5,6a 8 roč. 

gymnázia 

          x    103,08 €    103,08 € 

Žiak v centre voľného času 

 

       248,61 €        x        x 

Žiak v školskom stredisku 

 záujmovej činnosti 

       195,33€    171,89 €        x 

 

 

 


