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Návrh  
 
 

 
Novelizácia č. 2  VZN č. 1/2010 

  
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: 
Meno:    Ing. Peter Lednár, CSc.   
Funkcia: primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
Meno:    Mgr. Danuša Hollá 
Funkcia: spoločný školský úrad 
 
 
 
 
Prerokované: 
Názov komisie – Komisia mládeže, školstva, kultúry  a športu 
dňa 01.12.2011– odporučené  
MsR dňa 13.02.2012 – odporučené / neodporučené 
 



 
Novelizácia č. 2  
 VZN č. 1/2010 

  
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 vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 
ods. 2  a ods. 12 písm. d) 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, § 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 sa uznieslo na tejto novelizácii VZN č. 1/2010:  
 
 

I. 
Predmet novelizácie 

 
V § 3   sa znenie odseku 1) mení a nahrádza nasledovným znením: 

         „1)  Mesto Zlaté Moravce určuje výšku  dotácie na príslušný rok 2012   na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na území mesta Zlaté Moravce na rok 2012 nasledovne : 

 
Dotácia na prevádzku a  mzdy na 

žiaka v eurách 

Kategória škôl a školských zariadení 
Zriaďovateľ 

mesto 
Iný zriaďovateľ 
 

Žiak základnej umeleckej školy  - individuálne 
štúdium 784,90 x 
Žiak základná umelecká škola  - skupinové 
štúdium 483,07 x 

Žiak školského klubu detí  443,23 390,04 

Žiak základnej školy – potenciálny stravník 118,46 104,24 

Žiak centra voľného času 179,41 x 

Dieťa materskej školy         2 252,03 x 
 

II. 
Záverečné ustanovenie 

1) Táto novelizácia č.2 VZN č.1/2010 bola schválená mestským zastupiteľstvom v Zlatých 
Moravciach na ...........zasadnutí  dňa.23.02.2012. 

 
2) Táto novelizáciač.2 VZN č.1/2010 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta. 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
     primátor mesta 



 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

k VZN mesta Zlaté Moravce o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 
      Zákon č. 179/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení 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, 
s účinnosťou od 1. marca 2011 mení doterajší postup obce pri poskytovaní dotácie na mzdy 
a prevádzku pre školy a školské zariadenia. Zo zákona 596/2003 Z.z. mestu vyplýva: 
 
1. podľa § 6 ods. 12, písm. d) určiť všeobecne záväzným nariadením výšku dotácie na 
prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok 
–   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  a 
–  v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy 

 
2.  podľa § 6 ods. 12, písm. g) poskytnúť v období rokov 2011 až 2013 na žiaka cirkevnej 
základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej 
jazykovej školy,  poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa 
súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu a dieťa súkromného 
školského zariadenia dotáciu  najmenej vo výške 88% zo sumy  určenej na mzdy a prevádzku na  
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy  a dieťa 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského 
stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania dotáciu najmenej vo výške 88% 
zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce.  

Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu 
dane z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov 
a z  rozpočtu mesta.  Navrhovaná výška dotácie v predkladanej novelizácii VZN č. 1/2010 je 
vypočítaná podľa požiadaviek riaditeľov škôl a školských zariadení, je  určená v priemere na 
1 dieťa. Dotácie budú prideľované podľa schváleného rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 
2012. 
 
Dotácia je určená bez finančných príspevkov z výberu školného a kapitálových výdavkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh na uznesenie: 

 
 

Uznesenie č. ....  /2011 
zo   ... . zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa   23.02.2012 
 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom. zasadnutí MZ konanom dňa 
23.02.2012 
 

 
a) p r e r o k o v a l o :  
 
výšku dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
 
 
 
b) s c h v á l i l o:     
 
výšku dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
 


