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NÁVRH  NA UZNESENIE 

 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. prerokovať a schváliť: 

 

1. všeobecne záväzné nariadenie, 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. 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

     V zmysle § 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 určí Mesto 

Žilina všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný 

kalendárny rok. 

Ministerstvo financií SR v apríli 2020 aktualizovalo podiel na výnose DPFO na rok 2020 pre 

jednotlivé mestá a obce. Na základe tejto aktualizácie došlo k zmene hodnoty jednotkového 

koeficientu pre rok 2020 z výšky 95,29 € na výšku 88,80 €, čo predstavuje pokles o 6,81%. 

Z uvedených dôvodov sa mení výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zmysle prílohy 

č. 1.   

Finančný dopad na rozpočet Mesta Žilina z dôvodu zmeny prílohy č. 1 – má dopad na výdavkovú 

časť rozpočtu vo výške: - 109 091,-€  

(Cirkevné a súkromné MŠ: - 25 878,- €,Cirkevné a súkromné ZUŠ: - 46 085,- €, Cirkevné 

a súkromné CVČ:  - 4 068,- €, Cirkevné a súkromné ŠKD:  - 9 244,- €,Cirkevné a súkromné ŠJ:  

- 6 994,- €, Cirkevné a súkromné ŠI: - 36,- €, Cirkevné a súkromné CŠPP:  - 16 786,- €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

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 
  

          

 

 

          

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


