Mesto Trenčín
____________________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
V Trenčíne

V Trenčíne dňa 20. 11. 2019

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. 35/ 2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

Predkladá:
Patrik Žák, B.S.B.A.
predseda komisie školstva

Návrh na uznesenie:
na osobitnej prílohe

Spracovali:
Ing. Ľubica Horňáčková
poverená vedením útvaru školstva
Ing. Rastislav Masaryk
riaditeľ ŠZTN, m.r.o.

Stanovisko komisie školstva z 01.10.2019:
Komisia školstva odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č.35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.

Stanovisko finančnej a majetkovej komisie z 30.10.2019:
Finančná a majetková komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh Všeobecne
záväzného nariadenia č.35/2019,ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Trenčín.
Návrh VZN je v súlade s Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na
roky 2016 - 2022, s výhľadom do r. 2040.

Trenčín, 06. 11. 2019

Dôvodová správa
Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu
obcí a VÚC upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
Pôvodné VZN už nie je v súlade so skutočne vynaloženými finančnými prostriedkami na
jednotlivé školy a školské zariadenia; výška finančných príspevkov, ktorá je v pôvodnom znení
VZN, je už nedostatočná. Skutočne vynaložené náklady na prevádzku škôl a školských zariadení
sú ďaleko vyššie.
Dôvodom úpravy výšky príspevkov je:
nedostatočný objem finančných prostriedkov z podielových daní, ktorý nepostačuje na
pokrytie prevádzkových nákladov v MŠ, ZUŠ a ŠKD;
navýšenie
mzdových prostriedkov všetkým zamestnancom vo verejnej správe pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom základných i materských škôl;
zvyšovanie cien tovarov a služieb v ostatných rokoch spôsobilo zvyšovanie nákladov na
samotnú prevádzku školy alebo školského zariadenia.
Potrebu nárastu finančných prostriedkov na prevádzku ZUŠ, MŠ, ŠKD a CVČ je potrebné
riešiť aj primeraným finančným zainteresovaním zákonných zástupcov detí a žiakov formou úpravy
výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ a MŠ. Zriaďovateľ má na zreteli aj optimálnu
ekonomickú záťaž zákonných zástupcov detí a žiakov.
Predloženým návrhom VZN – zmenou výšky poplatkov chce Mesto Trenčín čiastočne znížiť
doplatok mesta na skutočné náklady na prevádzku škôl a školských zariadení.
Tabuľka - Prehľad skutočných poplatkov ZUŠ za rok 2018 a navrhované poplatky od 1. 1. 2020

Druh štúdia
Prípravné štúdium
Individuálne
štúdium
Skupinové štúdium
Individuálne
štúdium s vlastným
príjmom
Skupinové štúdium
s vlastným
príjmom
Spolu:

Počet
žiakov

Poplatok
v r. 2018
1 žiak/rok

57

56,20

3 203,40

80,00

Predpokladaný
príjem
rok 2020
všetci žiaci
4 560,00

519
569

93,60
65,50

48 578,40
37 269,50

120,00
90,00

62 280,00
51 210,00
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225,60

902,40

500,00

2 000,00

0
1149

184,60
625,50

0,00
89 953,70

300,00
1 090,00

120 050,00

Príjem/rok
všetci žiaci

Navrhovaný poplatok
od 1. 1. 2020/rok
1 žiak

0,00

Rok 2018:
Príjmy:
od rodičov žiakov:
dotácia podielové dane v €/rok:
Spolu:

89 953,70 €
1 003 652,- €
1 093 605,70 €

Výdavky:
Rozdiel:

1 129 795,- €
36 189,30 €

= doplatok od Mesta Trenčín
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Rok 2020:
Predpokladané príjmy:
od rodičov žiakov:
dotácia podielové dane v €/rok:
Spolu:

120 050,- €
1 003 652,- €
1 123 702,- €

Výdavky:
Rozdiel:

1 129 795,- €
6 093,- €

= doplatok od Mesta Trenčín

Tabuľka - Prehľad skutočných poplatkov ŠKD za rok 2018 a navrhované poplatky od 1. 1.
2020

Počet žiakov

Poplatok v
roku 2018
1 žiak/rok

1525

65,50

Príjem
rok 2018
všetci žiaci

Navrhovaný
poplatok
od 1.1. 2020
1 žiak/rok

99 887,50

120,00

Predpokladaný
príjem
rok 2020
všetci žiaci
183 000,00

Rok 2018:
Príjmy:
od rodičov žiakov:
dotácia podielové dane v €/rok:
Spolu:

99 887,50 €
980 188,- €
1 080 075,50 €

Výdavky:
Rozdiel:

1 157 158,- €
77 082,50 €

= doplatok od Mesta Trenčín

Rok 2020:
Predpokladané príjmy:
od rodičov žiakov:
dotácia podielové dane v €/rok:
Spolu:

183 000,- €
980 188,- €
1 163 188,- €

Výdavky:
Rozdiel:

1 157 158,- €
6 030,- €

= príjem Mesta Trenčín

Tabuľka - Prehľad skutočných poplatkov MŠ za rok 2019 a navrhované poplatky od 1. 1.
2020
Príjmy z poplatkov v MŠ v roku 2019:
Počet detí:
z toho predškoláci

1458
475

príjmy:
predškoláci

144 914,-€
79 700,-€

SPOLU:

224 614,-€

Predpokladané príjmy z poplatkov v roku 2020:
Počet detí:
z toho predškoláci

1458
475
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príjmy:
predškoláci:

295 988,-€
79 700,-€

SPOLU:

375 688,-€

rozdiel:

151 074,-€ = príjem Mesta Trenčín

Porovnávacie tabuľky poplatkov k Návrhu VZN č. 35/2019,
ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín

1. Školský klub detí
Rok

Zriadený pri ZŠ s ročníkmi 1. –
9.
(v €)

Zriadený pri ZŠ s ročníkmi 1. – 4.
(v €)

2018

6,55 (7 % zo životného minima)

4,68 (5 % zo životného minima)

2019

6,72 (7 % zo životného minima)

4,8 (5 % zo životného minima)

Návrh od 01. 01. 2020

12

12

2. Základná umelecká škola

Rok

Individuálne
vyučovanie
(10 % zo
životného
minima)

Skupinové
vyučovanie
(7 % zo životného
minima)
(v €)

Prípravné štúdium
vo všetkých
odboroch
(6 % zo životného
minima)
(v €)

6,55
6,72

5,62
5,76

(v €)

2018
2019

9,36
9,6

Štúdium pre žiakov s vlastným príjmov (v
€)
Individuálne
Skupinové
vyučovanie
vyučovanie
(11 % zo životného
(9 % zo životného
minima)
minima)
(v €)
(v €)

22,56
23,12

18,46
18,92

Základná umelecká škola - návrh od 01. 01. 2020
Štúdium pre žiakov od 5 do 15 rokov – bez
vlastného príjmu

Štúdium pre žiakov od 16 do 25 rokov – bez
vlastného príjmu

Štúdium pre žiakov
nad 25 rokov – s
vlastným príjmom

Rozšírené štúdium

35,- €

Skupinová forma
vyučovania

50,- €

Štúdium ďalšieho
odboru v skupinovej
forme vyučovania

9,- €

Štúdium ďalšieho
odboru
v individuálnej forme
vyučovania

12,- €

Individuálna forma
vyučovania

35,- €

Skupinová forma
vyučovania

50,- €

Individuálna forma
vyučovania

9,- €

Štúdium ďalšieho
odboru v skupinovej
forme vyučovania

12,- €

Štúdium ďalšieho
odboru
v individuálnej forme
vyučovania

Skupinová forma
vyučovania

8,- €

Individuálna forma
vyučovania

Prípravné štúdium

Základné štúdium

50,- €

30,- €
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3. Centrum voľného času

Deti navštevujúce CVČ
(v €)
0
0

Rok
2018
2019

Dospelí navštevujúci CVČ
(v €)
1,85
1,89

Centrum voľného času - návrh od 01. 01. 2020

Mládež od 16 do 26 rokov

Deti od 5 do 15 rokov

Športové
a hudobné
vzdelávacie
krúžky

Krúžky
vyžadujúce
zvýšené náklady,
napr. fotokrúžok,
keramický,
výtvarný,
modelársky

1,- €

1,50 €

Dospelí od 27 rokov

Športové
a hudobné
vzdelávacie
krúžky

Krúžky
vyžadujúce
zvýšené
náklady, napr.
fotokrúžok,
keramický,
výtvarný,
modelársky

Športové
a hudobné
vzdelávacie
krúžky

2,- €

4,- €

5,- €

Krúžky
vyžadujúce
zvýšené
náklady, napr.
fotokrúžok,
keramický,
výtvarný,
modelársky

7,- €

4. Materské školy
Rok
2018
2019

Výška poplatku
15 % zo životného minima
15 % zo životného minima

Výška poplatku v €/mesiac
14,04 €
14,04 €
od 1. 9. 2019 – 14,39 €

Materské školy - návrh od 01. 01. 2020
Veková kategória
dieťaťa
Deti od 3 rokov veku
Deti od 3 rokov veku
Deti do 3 rokov veku

Bydlisko
Trvalý pobyt v Meste Trenčín
Trvalý pobyt mimo Mesta
Trenčín

Výška poplatku v €/mesiac
25,- €
50,- €
100,- €

V novom všeobecne záväznom nariadení navrhujeme upraviť výšku poplatkov, ktoré budú
čiastočne znižovať prevádzkové náklady mesta na základnú umeleckú školu, materskú školu,
centrum voľného času a školský klub detí. Súčasne sa zavádza nový poplatok v základnej
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umeleckej škole pre deti, ktoré navštevujú ďalší učebný odbor v individuálnej forme alebo ďalší
učebný odbor v skupinovej forme prípravy. Dôvodom je, že na takéhoto žiaka dostávame
príspevok len jedenkrát. Na druhý odbor nedostáva mesto príspevok z podielových daní a musí ho
financovať zo svojho rozpočtu v plnej výške. Zavádzame minimálny poplatok za návštevu centra
voľného času v prípade, že dieťa neodovzdá vzdelávací poukaz centru voľného času.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia
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Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6 a § 116 ods.6 zákona 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)
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín
Článok 1
Predmet úpravy
1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačných príspevkov a spôsob
ich uhrádzania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo dospelú osobu, ktoré slúžia na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín, ako aj určenie podmienok zníženia alebo odpustenia jednotlivých príspevkov.
2. Zriaďovateľ Mesto Trenčín ( ďalej len „zriaďovateľ“) určuje výšku týchto príspevkov:
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole,
d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času.
Článok 2
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
1.

Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín takto:
a) deti od 3 rokov veku s trvalým pobytom v meste Trenčín
b) deti od 3 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Trenčín
c) deti do 3 rokov veku

mesačného
v materskej
25,- €
50,- €
100,- €

2. Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕši vek 3
roky. S účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa,
zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa článku 2 ods.
1 písm. a) alebo b).
3. Za dieťa s trvalým pobytom v meste Trenčín sa považuje dieťa, ktorého aspoň jeden zákonný
zástupca má evidovaný trvalý pobyt na území mesta Trenčín a predloží riaditeľovi materskej
školy doklad o trvalom pobyte v meste Trenčín. Akúkoľvek zmenu trvalého pobytu je zákonný
zástupca povinný bezodkladne oznámiť riaditeľovi materskej školy.
4. Príspevok v materskej škole zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vopred do 10. dňa
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí, bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou
poukážkou.
5. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 1)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
6. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
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b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prevádzka
materskej školy prerušená z dôvodov na strane zriaďovateľa
alebo inými závažnými
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.
Článok 3
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí
1. Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín takto:
a) zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom
klube detí, ktorý je súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín,
mesačne sumou 12,00 €.
2. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, vo vnútornom
predpise, ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle
školy.
3. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 1)
Článok 4
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium
v základnej umeleckej škole
1. Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín takto:
A. Štúdium pre žiakov od 5 do 15 rokov – bez vlastného príjmu
a) Prípravné štúdium
b) Základné štúdium
- individuálna forma vyučovania
- skupinová forma vyučovania
- štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania
- štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania

12,00 €
9,00 €
50,00 €
35,00 €

B. Štúdium pre žiakov od 16 do 25 rokov – bez vlastného príjmu
Rozšírené štúdium
- individuálna forma vyučovania
- skupinová forma vyučovania
- štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania
- štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania

12,00 €
9,00 €
50,00 €
35,00 €

C. Štúdium pre žiakov nad 25 rokov – s vlastným príjmom
- individuálna forma vyučovania
- skupinová forma vyučovania

8,00 €

50,00 €
30,00 €

Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na verejne
prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle školy.3.Zriaďovateľ základnej umeleckej
školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný
zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1)

8

Článok 5
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
1. Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 116 ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín takto:
A. Deti od 5 do 15 rokov
a) športové a hudobné vzdelávacie krúžky
b) krúžky vyžadujúce zvýšené náklady, napr. fotokrúžok,
keramický, výtvarný, modelársky
B. Mládež od 16 do 26 rokov
a) športové a hudobné vzdelávacie krúžky
b) krúžky vyžadujúce zvýšené náklady, napr. fotokrúžok,
keramický, výtvarný, modelársky
C. Dospelí od 27 rokov
a) športové a hudobné vzdelávacie krúžky
b) krúžky vyžadujúce zvýšené náklady, napr. fotokrúžok,
keramický, výtvarný, modelársky

1,00 €
1,50 €
2,00 €
4,00 €
5,00 €
7,00 €

2. Ak zákonný zástupca odovzdá vzdelávací poukaz centru voľného času, od poplatku sa upúšťa.
3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ centra voľného času vo vnútornom predpise, ktorý zverejní
na verejne prístupnom mieste v rámci budovy centra voľného času, a na svojom webovom
sídle.
4. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení poplatku, ak
plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu. 1)
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne
dňa 20.11.2019 a nadobúda účinnosť 01.01.2020.
2.Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie č. 11/2017, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Trenčín

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

-------------------------1)Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
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