
Mesto Žilina 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 podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona 

NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto 

 

N Á V R H 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ....../2020, 

 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení                 

VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020 

 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy 

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

zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020 sa mení takto: 

 

1. Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského   zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020  sa nahrádza 

Prílohou č. 1 k tomuto  všeobecne záväznému nariadeniu. 

 

 

Článok 2 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

......................... 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.08.2020. 

                                    

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Peter Fiabáne 

                                                                                               primátor mesta Žilina                                 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                           Príloha č. 1 



 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 

 

 

Kategória školy, školského zariadenia 

Priemerná výška 

finančných 

prostriedkov na 

mzdy a prevádzku 

pre školy a školské 

zariadenia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta 

Žilina (€) 

Výška finančných 

prostriedkov na 

mzdy a prevádzku 

pre cirkevné a 

súkromné školy a 

školské zariadenia 

(€) 

  

  

  

Dieťa materskej školy  2 424,24 2 181,82 
  

Dieťa špeciálnej materskej školy  X 5 450,54 
  

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 

vyučovania 
1 305,36 1 174,82 

  

  

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej  forme 

vyučovania 
426,24 383,62 

  

  

Dieťa školského klubu detí 532,80 479,52 
  

Dieťa  centra voľného času 123,00 110,70 
  

Potenciálny stravník - žiak základnej školy 159,84 143,86 
  

Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva  X 159,84 
  

Dieťa školského internátu do 15 rokov veku   X 1 198,80 
  

          

 

 

          

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


