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Mestské zastupiteľstvo                            V Trenčíne dňa 01. 12. 2021 
v Trenčíne 
 

 
 
 
 
 
 

N á v r h 
 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 24/2021, ktorým sa mení 
a dopĺňa 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 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
 
 
Predkladá:                                               Návrh na uznesenie: 
Ing. Ľubica Horňáčková                                 na osobitnej prílohe 
vedúca útvaru školstva 
 
 
 
 
 
Spracovala: 
Ing. Ľubica Horňáčková 
vedúca útvaru školstva 
 
 
 
Stanovisko komisie školstva a mládeže z 09. 11. 2021 – on-line rokovanie:  
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť VZN č. 24/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
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 
 
 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie z 11. 11. 2021 – on-line rokovanie:  
Finančná a majetková komisia odporúča schváliť VZN č. 24/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
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 
 
 
Návrh VZN  je v súlade s Plánom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na 
roky 2016 - 2022, s výhľadom do roku 2040 a s rozpočtom mesta  
 
 
 
 
Trenčín 12.11.2021  
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Dôvodová správa 
 
Úpravou tohto všeobecne záväzného nariadenia navrhujeme zvýšenie poplatkov v základnej 
umeleckej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín.  
 
Po ukončení zberu štatistických údajov k 15. 9. 2021 na základe kontroly duplicít prihlásených 
žiakov v základných umeleckých školách (aj neštátnych) na pôde mesta Trenčín, došlo k poklesu 
o 21 žiakov v základnej umeleckej škole  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. 
 
Neodovzdaním čestného vyhlásenia pre základnú umeleckú školu  v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Trenčín, škola nedostane na žiakov peniaze z podielových daní. Peniaze budú poukázané 
tej škole (súkromnej), ktorej žiak odovzdá čestné vyhlásenie. 
 
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení neskorších predpisov -  § 7a (výňatok): 
- ods. 4: 
Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam môže žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy alebo školského zariadenia 
podľa odsekov 1 a 2 uviesť do zberu údajov len jeden zriaďovateľ základnej umeleckej 
školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia v jednej základnej umeleckej 
škole, v jednej jazykovej škole, v jednej materskej škole alebo v jednom školskom zariadení. 
- ods. 5: 
Ak dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej školy, poslucháč jazykovej školy, 
dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie alebo 
plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo školských zariadení rovnakého druhu, zákonný 
zástupca dieťaťa, žiaka alebo poslucháča, zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná 
starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby 
alebo výkon trestu odňatia slobody, alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie 
jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie 
dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do zberu údajov podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 2 
(ďalej len "čestné vyhlásenie pre zber údajov"). Čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží 
riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. 
 
Zvýšený poplatok za individuálne a skupinové štúdium v základnej umeleckej škole  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín pre žiakov, ktorí neodovzdali čestné vyhlásenie pre 
zber údajov doteraz nebol stanovený. 
 
Výšku navrhovaných poplatkov sme stanovili na základe rokovania so základnou umeleckou 
školou  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, porovnania poplatkov, ktoré vyberajú 
neštátne ZUŠ v Trenčíne od žiakov, ktorí im neodovzdali čestné vyhlásenia pre zber údajov a na 
základe porovnania poplatkov v iných mestách na Slovensku.  
 
Mesto Trenčín ako zriaďovateľ navrhuje, aby sa zvýšili poplatky v základnej umeleckej škole  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčín pre žiakov, ktorí neodovzdali škole čestné vyhlásenie pre 
zber údajov.   
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Návrh na uznesenie: 
 
  
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 24/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 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 v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. 
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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)    

                                                                v y d á v a 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 24/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 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 
 
 
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 sa mení a dopĺňa takto: 
 

 
1. Článok 4 ods. 1 sa mení nasledovne: 

„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                                             8,00 € 
b)    Základné štúdium 

- individuálna forma vyučovania                                                    12,00 € 
-    skupinová forma vyučovania                                                                  9,00 € 
- štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania                  50,00 €  
-    štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania              30,00 €                                                                                                                

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

a) Základné štúdium  

-   individuálna forma vyučovania                 12,00 € 
-  skupinová forma vyučovania                    9,00 € 
-  štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania                   50,00 €    
-   štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania                     30,00 €                                                                                                       

 
C. Štúdium pre žiakov nad  25 rokov – s vlastným príjmom 

- individuálna forma vyučovania                                         50,00 € 
- skupinová forma vyučovania                             30,00 € 

 
 

D. Štúdium pre žiakov, ktorí, resp. ktorých zákonný zástupca neposkytol čestné 
vyhlásenie na započítanie žiaka/plnoletej osoby pre zber údajov v zmysle § 7a ods. 5 
zákona č. 597/2003 Z. z. 

 
- prípravné vyučovanie                                                     40,00 €  
- individuálna forma vyučovania                                         60,00 € 
- skupinová forma vyučovania                             45,00 € 
- štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania                    120,00 € 
- štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania                         90,00 €“ 
 

 
2. V článku  7 sa dopĺňa nový ods. 5 s nasledovným znením: 

 
„5.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 24/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 35/2019, ktorým sa určuje výška mesačného 
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príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 01. 12. 2021 a nadobúda účinnosť 01. 01. 2022.“ 

 
 

    Mgr. Richard Rybníček  
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
Príloha: 
Porovnanie všeobecne záväzného nariadenia pred a po vykonaní zmien a doplnkov: 
 
 

 
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                                         8,00 € 

 

 

b) Základné štúdium 

- individuálna forma vyučovania                                                   12,00 € 
- skupinová forma vyučovania                                                                      9,00 € 
- štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania                      50,00 €  
- štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania             35,00 € 

                                                                                                                  30,00 € 
 

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

 

a) Základné štúdium – 2.stupeň 

- individuálna forma vyučovania                12,00 € 
- skupinová forma vyučovania                  9,00 € 
- štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania                      50,00 €    
- štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania                        35,00 € 
                                                                                                                        30,00 € 

C. Štúdium pre žiakov nad  25 rokov – s vlastným príjmom 

- individuálna forma vyučovania                                       50,00 € 
- skupinová forma vyučovania                           30,00 € 

 
D. Štúdium pre žiakov, ktorí, resp. ktorých zákonný zástupca neposkytol čestné 

vyhlásenie na započítanie žiaka/plnoletej osoby pre zber údajov v zmysle § 7a ods. 
5 zákona č. 597/2003 Z. z. 

- prípravné vyučovanie                                                   40,00 €  
- individuálna forma vyučovania                                       60,00 € 
- skupinová forma vyučovania                           45,00 € 
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- štúdium ďalšieho odboru v individuálnej forme vyučovania                   120,00 € 
- štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania                        90,00 €  

 
 

E. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na 
verejne  prístupnom. 

 
F. 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) 

 
 

Článok 7 
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.   

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 10/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 20/2019 o určení výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady 
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 
a 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 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 
v Trenčíne dňa 29. apríla 2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli mesta.  

 
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 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 18. 11. 2020 a nadobúda účinnosť 01. 01. 2021. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 24/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
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 01. 12. 2021 a nadobúda účinnosť 01. 01. 2022.                                                                                

 
 

   Mgr. Richard Rybníček v. r. 
             primátor mesta 


