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Dôvodová správa 
 
 
k VZN mesta Zlaté Moravce č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na 

území mesta Zlaté Moravce 
 
 

Uznesením MZ č. 225/2011 zo dňa 19.12.2011 bol schválený rozpočet mesta rok 2012 s 

výhľadom na rok 2013 a 2014. V sumárnom vyjadrení aj rozpočet školstva,  ktorý vychádzal zo 

skutočných potrieb jednotlivých škôl a školských zariadení. Na základe toho bola vypočítaná výška 

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

školského zariadenia na území mesta.  

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského  zariadenia na kalendárny rok 

2012 bolo prerokované a schválené na 13. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Zlatých 

Moravciach uznesením č. 251/2012.  

Uznesením č. 329/2012 bola schválená zmena rozpočtu mesta tak, aby sa zohľadnili reálne 

príjmy a celková konsolidácia rozpočtu na rok 2012. Z tohto dôvodu je potrebné novelizovať VZN 

č.1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského  zariadenia na kalendárny rok 2012 pre všetky školy a školské 

zariadenia v meste Zlaté Moravce.  

Z dôvodu nižšieho prísunu finančných prostriedkov z podielových daní bolo potrebné 

upraviť  a zreálniť rozpočet  škôl a školských zariadení v celkovej sume o  33 649 €. 

 
ZUŠ                       14 000 €  
 
ŠKD   Mojmírova   2 265 
   Pribinova   2 112 
   Robotnícka      411 
   sv. Don Bosca  1 383 
 ––––––––––––––––––––––––––––––– 
     6 171 € 
 
 
MŠ Kalinčiakova   5 600 
       Žitavské nábrežie   4 954 
       Štúrova    1 724 
       Slnečná    1 128 
       Parková        72 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
            13 478 € 
 
 
 
 



Novelizácia č. 3  
 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 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 754,25 x 
Žiak základná umelecká škola  - skupinové 
štúdium 457,10 x 

Žiak školského klubu detí  420,65 370,17 

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

Žiak centra voľného času 179,41 x 

Dieťa materskej školy         2 214,28 x 
 

II. 
Záverečné ustanovenie 

 
1) Táto novelizácia č.3 VZN č.1/2010 bola schválená mestským zastupiteľstvom v Zlatých 

Moravciach na .......... zasadnutí  dňa............... a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 
 
 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
     primátor mesta 

 
 
 
 



 
Schválený rozpočet     Po úprave rozpočtu 
       
  MŠ ŠJ     Priemer na 
  bežné bežné       1 dieťa 
Kalinčiakova 251 250 44 976     
Žitavské nábrežie 236 400 42 470     
Slnečná 71 380 18 340     
Štúrova 92 740 14 605     
Prílepy 26 146 5 668     
spolu: 677 916 126 059     

  803 975 2 252,03    

                          -13 478   790 497 2 214,28 
       

ŠKD        

Mojmírova 36 000      

Pribinova 34 200      

Robotnícka 23 765      

  93 965  443,23    

         - 4 788    89 177 420,65 
       

ŠJ        

Mojmírova 60 000      

Pribinova 29 900      

Robotnícka 30 300      

  120 200  118,46    

       

CVČ 107 290   179,41    

       

       

ZUŠ ind.vzd. 204 860   784,90   754,25 
koekt. Vzdel. 111 590   483,07   457,10 
 316 450      

  -14 000   302 450  

       
ZŠ sv.Don Bosca       

ŠJ 24 852     104,24 
ŠKD 27 303 -1 383   25 920 370,17 
       
       
      33 649 
 
 
 


