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Návrh  
 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
 

 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 
 
 
 
 
 
Spracoval: 
Ing. Iveta Szobiová  
vedúca odd. financií a rozpočtu MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prerokované: 
Finančná komisia dňa 9.4.2014 – odporučené 
MR 15.04.2014 – odporučené 
 



Dôvodová správa 
 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
 
 
 

 Mestskému zastupiteľstvu je uvedené VZN predkladané z nasledovných dôvodov: 
 

Dňa 19.09.2013 sa MsZ uznieslo na vydaní VZN mesta č. 11/2013, v ktorom bola 
určená výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka v školách 
a v školských zariadeniach a to jednak pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako 
aj pre neštátnych zriaďovateľov (cirkevné školské zariadenie a súkromná materská škola).  

Uvedené VZN bolo novelizované Dodatkom č.1, ktorý bol schválený mestským 
zastupiteľstvom na zasadnutí v decembri 2013. Z výšky dotácie na žiaka/dieťa schválenej 
v dodatku č. 1 sa vyhádzalo v návrhu rozpočtu na rok 2014.  
Dotácie na žiaka sa poskytujú v zmysle platného VZN v znení jeho doplnkov až do schválenia 
zmeny výšky alebo podmienok poukazovania dotácie. 

 
Nakoľko schválený Programový rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2014 nie je 

v súlade s platným Dodatkom č. 1 k VZN č. 11/2013, predkladáme návrh dodatku č. 2 k VZN 
a to z dôvodu, aby výška finančných prostriedkov na dieťa v materskej škole a zariadení 
školského stravovania pri MŠ schválených v rozpočte bola poskytovaná v súlade s platným 
VZN a aby po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 2 mohli byť dotácie pre materské školy 
a základné školy poskytované v súlade s rozpočtom. 

Zároveň je do návrhu novelizácie zapracované navýšenie finančných prostriedkov na 
žiaka v školskom klube detí na základe žiadosti riaditeľky ZŠ Robotnícka ulica z dôvodu 
zvýšenia mzdových prostriedkov za kreditové príplatky vychovávateľky v ŠKD a odchodného 
z dôvodu odchodu jednej vychovávateľky do starobného dôchodku. 

Navýšením dotácie na žiaka/dieťa v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce sa zároveň mení výška dotácie pre 
neštátnych zriaďovateľov. Vo VZN č. 11/2013 je schválená výška pre neštátnych 
zriaďovateľov 90% z výšky dotácie na žiaka/dieťa v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v dodatku predkladáme na návrh 88%, čo je najnižšia 
výška podľa § 6 ods.12 písm. j) zák. č. 596/2003 Z.z. v platnom znení. 
 
 Predkladaný Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2013 bol pripravený tak, aby predmetné VZN 
bolo v súlade so všetkými  dotknutými právnymi predpismi, so schváleným rozpočtom Mesta 
Zlaté Moravce na rok 2014 a navrhovanou zmenou rozpočtu pre ZŠ Robotnícka ulica. 
 
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 11/2013 bol zverejnený na webovej stránke mesta dňa 
................... a na úradnej tabuli od........... 
 
 
 
 
 
 
 



Pre porovnanie uvádzame prehľad výšky dotácie na žiaka podľa súčasne platného 
VZN a navrhovanej novelizácie:  

 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Zlaté Moravce č. 11/2013 

 
Dotácia na prevádzku a  mzdy na žiaka v 

školách a školských zariadeniach (v eurách)
Kategória škôl a školských zariadení 

 zriaďovateľ  mesto 
Zlaté Moravce 

neštátny 
zriaďovateľ 

Žiak základnej umeleckej školy  - individuálne štúdium 751,30 X 

Žiak základnej umeleckej školy  - skupinové štúdium 476,03 X 

Žiak školského klubu detí   98,47 86,65 

Žiak základnej školy – potenciálny stravník 106,74 96,06 

Žiak centra voľného času 68,20 X 

Dieťa materskej školy 1739,20 1 530,50 

Dieťa v zariadení školského stravovania pri MŠ 364,64 X 

 

VZN Mesta Zlaté Moravce č. 11/2013 – súčasne platný stav v zmysle Dodatku č. 1 

 
Dotácia na prevádzku a  mzdy na žiaka v 

školách a školských zariadeniach (v eurách)
Kategória škôl a školských zariadení 

 zriaďovateľ  mesto 
Zlaté Moravce 

neštátny 
zriaďovateľ 

Žiak základnej umeleckej školy - individuálne štúdium 751,30 X 

Žiak základnej umeleckej školy - skupinové štúdium 476,03 X 

Žiak školského klubu detí   94,88 85,40 

Žiak základnej školy – potenciálny stravník 106,74 96,06 

Žiak centra voľného času 68,20 X 

Dieťa materskej školy 1669,91 1502,86 

Dieťa v zariadení školského stravovania pri MŠ 337,73 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Návrh  
Dodatok č. 2 

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
 
 

Mestské  zastupiteľstvo mesta Zlaté Moravce na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa § 11 ods. 4 písm g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a 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,  podľa § 19 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vydáva tento Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 

 
I.  

Predmet dodatku 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Zlaté Moravce (ďalej len „VZN“) sa mení nasledovne: 
 
1) Znenie § 4 ods. 1) VZN sa mení, pričom nový odsek 1) znie:  

„Mesto Zlaté Moravce určuje výšku dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku 
a mzdy na žiaka umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení:“ 

 
Dotácia na prevádzku a  mzdy na žiaka v 

školách a školských zariadeniach (v eurách)
Kategória škôl a školských zariadení 

 zriaďovateľ  mesto 
Zlaté Moravce neštátny zriaďovateľ 

Žiak základnej umeleckej školy  - individuálne štúdium 751,30 X 

Žiak základnej umeleckej školy  - skupinové štúdium 476,03 X 

Žiak školského klubu detí   98,47 86,65 

Žiak základnej školy – potenciálny stravník 106,74 96,06 

Žiak centra voľného času 68,20 X 

Dieťa materskej školy 1739,20 1 530,50 

Dieťa v zariadení školského stravovania pri MŠ 364,64 X 
 

2) Znenie § 4 ods. 2) VZN sa mení, pričom nový odsek 1) znie:  



„Mesto Zlaté Moravce určuje výšku dotácie na žiaka cirkevného školského zariadenia 
a súkromnej materskej školy vo výške 88% z dotácie na žiaka v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta. 
 

3) Ostatné ustanovenia VZN zostávajú v platnosti tak, ako boli prijaté. 
 
 

II. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na tomto Dodatku č. 2 na 

33.zasadnutí dňa 24. apríla 2014. 
 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. 

 
 
 
 

 
                                                                                      Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                             primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Návrh na uznesenie: 

 
Uznesenie č. /2014  

z 34. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 
konaného dňa 24.04.2014 

–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 34. zasadnutí MZ konaného dňa 
24.04.2014 
p r e r o k o v a l o  
návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
 
 
s ch v a ľ u j e  
Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 11/2013 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce v predloženom znení/v znení 
pozmeňujúcich návrhov 
 
 
 
V Zlatých Moravciach, dňa 24. 04. 2014 
 
 
                                                                                                    Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Roman Šíra 
                                                                                                       prednosta MsÚ 
 


