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N á v r h 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 12/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok 
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Doc. Ing. Oto Barborák CSc.                                         na osobitnej prílohe 
člen MsR 
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Stanovisko komisie školstva z 3.12.2013: súhlasí s návrhom 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie z 13.1.2014: súhlasí s návrhom 
Stanovisko mestskej rady z 22. 1. 2014 bude tlmočené na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
 
Trenčín, 16. 1. 2014 
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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 finančných prostriedkov určených 
na mzdy a  prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia. Zároveň ukladá povinnosť obciam 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 finančné prostriedky najmenej vo výške najmenej  88 % zo sumy určenej 
na mzdy a prevádzku na žiaka  základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  
 
      Súčasný názov všeobecného záväzného nariadenia je potrebné zosúladiť so zákonom č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nepoužíva pojem „dotácia na 
prevádzku a mzdy na žiaka“, ale „výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 
na žiaka“. V ďalšom texte všeobecne záväzného nariadenia sa už používa pojem „dotácia“ 
vzhľadom na dohovor v článku 1, v ktorom „výšku finančných prostriedkov určených na mzdy 
a prevádzku“ vyjadruje pojem „dotácia“. 
   
       V prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia  určujeme výšku finančných 
prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa v príslušnej škole alebo školského zariadenia podľa 
zriaďovateľa. Výška dotácie je určená na kalendárny rok 2014 a zohľadňuje nevyhnutné 
mzdové a prevádzkové náklady škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín na ich činnosť a súčasne určuje výšku dotácie pre ostatných zriaďovateľov škôl 
a školských zariadení.  
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné 
nariadenie č.12/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na 
území mesta Trenčín na kalendárny rok v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
 
 
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. c)  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 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 12/2012 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok 

takto: 
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1. Názov VZN č. 12/2012 sa nahrádza novým znením: 

            VZN č.12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku   
            na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy  
            alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny   
            rok 
 

2. V článku 4 sa dopĺňa nový ods. 3, ktorý znie: 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 12/2012 o určení výšky finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú 
zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok, bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.01.2014 a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 
  

3. Príloha č.1 k VZN č. 12/2012 sa nahrádza novým znením: 
 
            
 
Príloha č. 1  
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa) na rok 2014 
 

 Školské 

zariadenia 

zriadené 

mestom 

Cirkevné 

školské 

zariadenia 

Súkromné 

školské 

zariadenia 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ individuálnej forme“ vyučovania 

659,19 € x 580,08 € 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ skupinovej forme“ vyučovania 

403,70 € x 355,25 € 

Dieťa materskej školy vo veku „od troch 

rokov“ 

1608,08 € x 1415,11 € 

Dieťa školského klubu detí 

 

333,52 € 293,49 € 293,49 € 

 

Potenciálny stravník - žiak základnej 

školy 

123,97 € 109,09 € 109,09 € 

Potenciálny stravník – žiak 5,6a 8 roč. 

gymnázia 

X 109,09 € 109,09 € 

Žiak v centre voľného času 

 

198,84 € 174,97 € 174,97 € 

 
 
                                                                                            Mgr. Richard Rybníček                                                                                   

                                                                            primátor mesta Trenčín 
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Príloha: 
Porovnanie všeobecne záväzného nariadenia pred a po vykonaní zmien a doplnkov: 
 
Pôvodné znenie: 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie č.12/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok 
 

2. Príloha č. 1  
 
Ročná dotácia na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky na žiaka (dieťa) na rok 2013 
 

 Školské 

zariadenia 

zriadené 

mestom 

Cirkevné 

školské 

zariadenia 

Súkromné 

školské 

zariadenia 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ individuálnej forme“ vyučovania 

650,51 € x 572,44 € 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ skupinovej forme“ vyučovania 

399,31 € x 351,39 € 

Dieťa materskej školy vo veku „od troch 

rokov“ 

1554,34 € x 1367,81 € 

Dieťa školského klubu detí 

 

337,90 € 297,93 € 297,93 € 

 

Potenciálny stravník - žiak základnej 

školy 

127,08 € 111,83 € 111,83 € 

Potenciálny stravník – žiak 5,6a 8 roč. 

gymnázia 

X 111,83 € 111,83 € 

Žiak v centre voľného času 

 

221,73 € 195,12 € 195,12 € 

 
 
Nové znenie: 
 

1. VZN č.12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku   
            na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy  
            alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny   
            rok 
 

2. Príloha č. 1 
  

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa) na rok 2014 
 

 Školské 

zariadenia 

zriadené 

mestom 

Cirkevné 

školské 

zariadenia 

Súkromné 

školské 

zariadenia 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ individuálnej forme“ vyučovania 

659,19 € x 580,08 € 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ skupinovej forme“ vyučovania 

403,70 € x 355,25 € 

Dieťa materskej školy vo veku „od troch 

rokov“ 

1608,08 € x 1415,11 € 
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Dieťa školského klubu detí 

 

333,52 € 293,49 € 293,49 € 

 

Potenciálny stravník - žiak základnej 

školy 

123,97 € 109,09 € 109,09 € 

Potenciálny stravník – žiak 5,6a 8 roč. 

gymnázia 

X 109,09 € 109,09 € 

Žiak v centre voľného času 

 

198,84 € 174,97 € 174,97 € 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 


