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N á v r h 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 

jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok 

__________________________________________________________________________ 
 

  
 
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 18. 01. 2022 – on-line rokovanie:  
Komisia školstva a mládeže odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022, 
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok.  
 
 
 
Stanovisko finančnej a majetkovej komisie z 20. 01. 2022 – on-line rokovanie:  
Finančná a majetková komisia odporúča schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022, 
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny rok.  
 
 
 
 
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 21. 01. 2022  



 
Dôvodová správa 

 
 
        Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia zohľadňuje zákon č.507/2021 Z. z. ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.597/2003 
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, 
ktorý je účinný od 01.01.2022. 
 
        Zákon č. 596/2003  Z. z.  o štátnej správe  v  školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 01. 01. 2022 v  § 6 ods. 12 písm. c) ukladá 
povinnosť obciam prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určí pre základné umelecké školy, 
jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podrobnosti 
financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, 
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, 
materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu, výšku finančných 
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy  alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka 
školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a deň v mesiaci, do 
ktorého poskytne finančné prostriedky, 
 
 Zároveň  od 01. 01. 2022 zákon v § 6 ods. 12 písm. k) ukladá povinnosť obciam  poskytnúť  
finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej 
umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa 
cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a 
dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného 
predpisu (t. j. zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)  v plnej výške 
sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa osobitného predpisu. Tieto 
finančné prostriedky sa poskytujú na základe zmluvy, pričom podrobnosti o obsahu a spôsobe 
uzatváranie zmluvy sú uzákonené v § 9aa 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 a nie 
sú predmetom všeobecne záväzného nariadenia. 
 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 
 
  
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny 
rok v zmysle predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny 
rok 
 

Článok 1 
Účel a predmet 

 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje podrobnosti financovania a výšku finančných 
prostriedkov určených  na prevádzku a mzdy  na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín 
na kalendárny rok. 

 
Článok 2 

Príjemca finančných prostriedkov a jeho povinnosti  
 
1. Príjemca finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola, jazyková škola, 
materská škola a školské zariadenie, ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín (ďalej len „príjemca“). 
 
2. Mesto poskytne finančné prostriedky príjemcom na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na 
území mesta v centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území 
mesta Trenčín. Príjemca finančných prostriedkov poskytne mestu Trenčín zoznam detí, ktoré 
navštevujú centrum voľného času. V zozname uvedie: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu 
trvalého bydliska.  
 
3. Príjemca finančných prostriedkov  podľa ods. 1 tohto článku predloží zoznam detí, žiakov, v ktorom 
uvedie: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu.  
 
4. Mesto poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktoré navštevujú základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. 
 
5. V zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín mesto poskytuje 
finančné prostriedky vo výške finančných prostriedkov  na žiaka školy. 
 
 

Článok 3 
Výška poskytnutých finančných prostriedkov 

 
1. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča 
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Trenčín na príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č. 1.  
 
2.Mesto poskytne príjemcovi finančné prostriedky vo výške 1/12 zo sumy určenej v odseku 1. do 15. 
dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  
 
3.V prípade, že príjemca nevyčerpá poskytnuté finančné prostriedky do 31. 12. príslušného 
kalendárneho roku, je povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť na účet mesta do konca 
príslušného kalendárneho roka.  
 
 
 
 
 



Článok 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecné záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín na kalendárny 
rok bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10. 02. 2022 a nadobúda účinnosť 15. 
dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
2.Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa  rušia: 
 
a) 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, 
 
b) 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,  
 
c) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 2/2015, 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,  
 
d) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 1/2016, 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,  
 
e) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 1/2017, 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,  
 
f) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.1/2018, 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,  
 
g) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 1/2019, 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,  
 
h) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.1/2020, 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,  
 
i) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č.14/2020, 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,  
 
j) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 28/2020, 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,  



 
k) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 1/2021, 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,  
 
l) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 6/2021, 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.  
 
 
 
                                                                                              Mgr. Richard Rybníček                                                                                    
                                                                                              primátor mesta Trenčín 
 
 
 
Príloha č. 1  
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa) na rok  2022 
 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ individuálnej forme“ vyučovania 
1450,89 € 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ skupinovej forme“ vyučovania 
473,76 € 

Dieťa materskej školy vo veku „od troch 

rokov“ 
2694,51 € 

Dieťa školského klubu detí 

 
592,20 € 

Potenciálny stravník - žiak základnej 

školy 
177,66 € 

Žiak v centre voľného času 

 
108,57 € 

                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 


