
 

 

MESTSKÝ ÚRAD V ŢILINE 
 

 

 

Materiál na rokovanie  

Mestskej rady v Ţiline 

 

Číslo materiálu: _____/2011 

 

K bodu programu 

 

 

 

 

NÁVRH 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŢILINA  

O VÝŠKE DOTÁCIE  NA PREVÁDZKU A MZDY NA ROK 2012 NA ŢIAKA ZÁKLADNEJ 

UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIEŤA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

 

Materiál obsahuje:       Materiál prerokovaný: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Dôvodová správa 

3. Návrh VZN 

 

Predkladá: 

 

Ing. Igor Choma 

primátor mesta 

 

Zodpovedný za vypracovanie: 

 

PaedDr. Adriana Jurišová 

vedúca odboru školstva a mládeţe 

 

 

 

Ţilina, november 2011 



 

NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2011 

 

Mestská rada v Žiline 

 

 

I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbliţšom zasadnutí prerokovať 

a schváliť 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ţilina o výške dotácie  na 

prevádzku a mzdy na rok 2012 na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

 

V zmysle § 6 ods. 12 písm. d) bodu 1) 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 

určí mesto Ţilina všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na 

ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 

príslušný kalendárny rok. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určí priemerná výška 

dotácie na zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina na rok 2012, z ktorej sa 

potom vychádza podľa § 6 ods. 12 písm. g) 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 pri určovaní výšky dotácie na ţiaka cirkevnej základnej umeleckej 

školy, ţiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa 

súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného 

školského zariadenia, ktorá bude poskytnutá týmto neštátnym zariadeniam vo výške 88 % zo 

súm určených zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Ţilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) bod 1. 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 vydáva toto  

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 

o výške dotácie  na prevádzku a mzdy na rok 2012 na ţiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 

č.  ........../2011 

 

Článok 1 

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola, materská škola 

a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina.
1
) 

 

Článok 2 

 

1. 

Priemerná výška dotácie na ţiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Ţilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií na 

opravu a údrţbu budov) všetkých základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Ţilina a počtom všetkých ţiakov základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Ţilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa 

stavu k 15.09.2011. 

 

2. 

Priemerná výška dotácie na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina 

sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií na opravu a údrţbu 

budov) všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina a počtom 

všetkých detí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina evidovaných 

v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09.2011. 

 

3. 

Priemerná výška dotácie na dieťa v školskom klube detí základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Ţilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových 

dotácií na opravu a údrţbu budov) všetkých školských klubov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina a počtom všetkých detí v školských kluboch detí 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina evidovaných v štatistike Výkaz 

Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09.2011. 

 

4. 

Priemerná výška dotácie na dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Ţilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií na opravu 

a údrţbu budov) všetkých centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina 

a počtom všetkých detí centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina 

evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09.2011. 

 

 
1) § 6 ods. 2 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 



 

 

Článok 3 

 

1. 

Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2012 na dieťa základnej 

umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina sa týmto určuje na sumu 553,78 €. 

 

2. 

Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2012 na dieťa materskej 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina sa týmto určuje na sumu 1 407,50  € . 

 

3. 

Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2012 na dieťa v školskom 

klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina sa týmto určuje na sumu 395,17  € . 

 

4. 

Priemerná výška dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2012 na dieťa centra 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina sa týmto určuje na sumu 143,00  € . 

 

Článok 4 

 

Mesto Ţilina poskytne v zmysle § 6 ods. 12 písm. g) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na ţiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa cirkevnej 

materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školské zariadenia 

a dieťa súkromného školského zariadenia dotáciu vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy 

a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţilina.  

 

Článok 5 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 19/2009 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie  bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ţiline  

dňa ............................ 

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Ţilina 15 dní a  

nadobúda  účinnosť dňom ................... 

 

 

 

 

          Ing. Igor Choma 

        primátor mesta Ţilina 

 

 

 

 

 


