
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 17.02.2016 uznesením č.429, účinnosť: 
04.03.2016 
 
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 záväzného nariadenia č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie 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 
 

takto: 
 
1.V článku 4 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie: 

 
„5.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, bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 17.02.2016 
a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“ 
 
2.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 2016 
 

 Školské 
zariadenia 
zriadené 
mestom 

Cirkevné 
školské 
zariadenia 

Súkromné 
školské 
zariadenia 

Žiak základnej umeleckej školy v 
“ individuálnej forme“ vyučovania 

754,60 € x 664,05 € 

Žiak základnej umeleckej školy v 
“ skupinovej forme“ vyučovania 

487,64 € x 429,13 € 

Dieťa materskej školy vo veku „od 
troch rokov“ 

2049,34 € 1803,42 € 1803,42 € 

Dieťa školského klubu detí 
 

373,16 € 328,39 € 328,39 € 
 

Potenciálny stravník - žiak základnej 
školy 

156,45 € 137,68 € 137,68 € 

Potenciálny stravník – žiak 5,6a 8 roč. 
gymnázia 

x 137,68 € 137,68 € 

Žiak v centre voľného času 
 

176,94 € 155,71 € 155,71 € 
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