
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.02.2022 uznesením č.1142, účinnosť: 
25.02.2022 
- novelizácia: VZN č.23/2022 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 28.09.2022 
uznesením č. 1412,  účinnosť: 14.10.2022 
 
 
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.  
 
3.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 23/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 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 Trenčín dňa 28. 09. 2022 a nadobúda účinnosť 15. dňom od 
jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
                                                                                              Mgr. Richard Rybníček v.r.                                                                                    
                                                                                                 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 
1 514,84 € 

Žiak základnej umeleckej školy v 

“ skupinovej forme“ vyučovania 
494,64 € 

Dieťa materskej školy vo veku „od troch 

rokov“ 
2 813,27 € 

Dieťa školského klubu detí 

 
618,30 € 

Potenciálny stravník - žiak základnej 

školy 
185,49 € 

Žiak v centre voľného času 

 
113,36 € 

                                                                                                                       
 
 


