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I. MsR prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 5/2018 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
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II. MsR súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 5/2018 o určení 
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b) s pripomienkami. 
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Dôvodová správa 
 

Pri financovaní škôl a školských zariadení v zmysle 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 vyplýva, že obec: 
pre výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na rok 2019, sa použije predpokladané 
bežné výdavky na osobné náklady bez odmien a príslušných odvodov, odchodného, 
kapitálových výdavkov a prevádzkových nákladov súvisiacich s bežnou réžiou bez údržby 
a materiálneho vybavenia charakteru nových prvkov interiérového vybavenia, kancelárskej 
a výpočtovej techniky. 
Rozdielnosť výšky dotácie pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
vyplýva zo skutočnosti, že každá materská škola a školské zariadenie má inú prevádzkovú 
náročnosť, ako aj individuálnou potrebou finančných prostriedkov na vykrytie osobných 
nákladov (mzdy a poistné odvody). 
Do stavu škôl na území Mesta Senec pribudla nová Základná škola na Kysuckej 14, Senec. 
 
Mesto Senec poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej 
umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej 
školy, dieťa cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného 
školského zariadenia 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 najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy 
a prevádzku na stravovanie žiaka v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

Každá zmena výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia sa uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného 
nariadenia obce. 

Súkromné základné umelecké školy, súkromné materské školy a školské zariadenia dostanú 
dotáciu na žiaka a dieťa vo výške 88% zo sumy určenej na žiaka a dieťa základnej umeleckej 
školy, materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Senec. Pre určenie výšky dotácie súkromných materských škôl sa spriemerovala 
dotácia poskytnutá na šesť materských škôl v pôsobnosti mesta. 
Dotácia na súkromné centrum voľného času a cirkevné centrum voľného času sa vypočítala 
ako 88% z nápočtu detí na štátne centrum voľného času podľa Prílohy č. 3 k NV 668/2004 Z. 
z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. 
Do stavu súkromných zariadení pribudla nová: Súkromná materská škola Fučíkova 34, Senec, 
ktorá je zaradená do siete škôl MŠVVaŠ SR. 
V stave cirkevných zariadení je nové: Cirkevné centrum voľného času Svätej Rodiny, Farské 
nám. 4, Senec, ktoré je zaradená do siete škôl MŠVVaŠ SR s termínom začatia činnosti od 
1.1.2019. 
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Mesto Senec, 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, podľa § 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, 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 podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 5/2018  
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku a účel použitia 
dotácie na prevádzku a mzdy (ďalej len „dotácia“) na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú 
zriadené na území Mesta Senec, a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení 
Slovenskej republiky. 
 

Článok 2 
Poskytovanie dotácie 

 
(1) Poskytovateľom dotácie je Mesto Senec. 
(2) Prijímateľ dotácie – Mesto Senec poskytuje dotácie na kalendárny rok školám a školským 
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec, zriaďovateľovi súkromnej základnej 
umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a zriaďovateľovi súkromného 
školského zariadenia, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky a sú zriadené na území Mesta Senec (príloha č.1). Žiadosti o poskytnutie dotácie 
pre súkromné školy a školské zariadenia (príloha č. 3). 
 
 

Článok 3 
Použitie dotácie 

 
(1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na prevádzku 
a mzdy. Finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 
 
 

Článok 4 
Výška dotácie 

 
(1) Určenie ročnej výšky dotácie na jedného žiaka, jedného poslucháča alebo na jedno dieťa 
obsahuje príloha č. 2 tohto nariadenia. 



(2) Výška dotácie sa každoročne poskytuje podľa počtu žiakov základnej umeleckej školy, 
poslucháčov jazykovej školy, detí materskej školy a detí školského zariadenia, podľa stavu  
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a na základe kritérií a spôsobu 
rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb. 
(3) Dotácia bude prijímateľovi súkromného zariadenia poskytovaná do 5 pracovných dní  
po pripísaní výnosu dane z príjmov, mesačne vo výške jednej dvanástiny ročnej výšky dotácie 
a prijímateľovi zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na základe 
preukázateľných potrieb. 
 

Článok 5 
Zúčtovanie dotácie 

 
(1) Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec, ktorým bola 
poskytnutá dotácia podľa tohto nariadenia, sú povinné pridelenú dotáciu zúčtovať v termínoch 
a spôsobom určeným zriaďovateľom (príloha 4). 
(2) Zriaďovateľ súkromnej školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia poskytnutá, je 
povinný zúčtovať dotáciu v termíne: 
a) do 31. januára – vyúčtovanie dotácie za obdobie od 01.01. do 31.12. predchádzajúceho 
kalendárneho roka, 
b) do 30. apríla – zriaďovateľ súkromnej školy a školského zariadenia predloží správu 
o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. 
(3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného roka, je prijímateľ 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet Mesta Senec do 31. januára 
nasledujúceho kalendárneho roka. 
 

Článok 6 
Kontrola použitia dotácie 

 
(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 
tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór mesta, poverení zamestnanci mesta, poslanci 
mesta a ostatné oprávnené orgány. 
(2) Prijímateľ dotácie je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, 
efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú prílohy č. 1 až 4. 
(2) Návrh nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli Mesta a na webovom sídle Mesta  
od xx.11.2018 do 5.12.2018. 
(3) Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Senci dňa xx.xx.2018 a nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia, t. j. xx.xx.xxxx. 
(4). Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Senec č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 
 
 
       ................................................ 
 
        primátor mesta



Príloha č.1           
            
            
            
ZOZNAM  ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM  MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE    
            
Škola a školské zariadenie Adresa       Zriaďovateľ       
Základná umelecká škola Fándlyho 20, Senec     Mesto Senec       
Súkromná základná umelecká škola Nám. 1. mája č. 2, Senec   Renata Rovňáková, Dúhová 16, Senec   
Renaty Madarászovej                   
Súkromná základná umelecká škola, ATELIÉR Vodná 20, Senec     Akad. mal. Jitka Bezúrová     
Materská škola   Fándlyho 2, Senec     Mesto Senec       
Materská škola s VJM  Fándlyho 20, Senec     Mesto Senec       
Materská škola   Kollárova 23, Senec     Mesto Senec       
Materská škola   Košická 40, Senec     Mesto Senec       
Materská škola   Kysucká 9, Senec     Mesto Senec       
Materská škola   Slnečné jazerá 2764, Senec   Mesto Senec       
Súkromná materská škola Fándlyho 21, Senec     Alfonzová Iveta a Magdolenová Alena,Senec   
Súkromná materská škola Senec- Svätý Martin č. 3, Senec   Eva Hurtová, Senec       
Súkromná materská škola FORESTA Kids, Lichnerova 16, Senec Ing. Ručkay Fulierová Monika     
Súkromná materská škola Benjamín, Tulipánová 7, Senec   Občianske združenie,  Denisa Kasana   
Súkromná materská škola Fučíkova 34, Senec     THE  BRANDS LTD s. r. o., Kysucká 14E, Senec                         
Školský klub detí    pri ZŠ J.G. Tajovského 1, Senec   Mesto Senec       
Školský klub detí    pri ZŠ Mlynská 50, Senec   Mesto Senec       
Školský klub detí    pri ZŠ Kysucká 14, Senec   Mesto Senec       
Školský klub detí    pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec  Mesto Senec       
Súkromný školský klub detí súčasť SZŠ, Kysucká 14, Senec   Mgr. Iveta Barková       
Súkromné centrum voľného času súčasť SZŠ, Kysucká 14, Senec   Mgr. Iveta Barková       



Cirkevné centrum voľného času Svätej Rodiny Farské námestie 4, Senec Rímskokatolická cirkev, farnosť Senec 
Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Diaľničná 1, Senec PaedDr  Argaláš Andrej, 925 22 Jánovce, okr. Galanta 
Školská jedáleň     pri ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec Mesto Senec 
Školská jedáleň     pri ZŠ Mlynská 50, Senec    Mesto Senec       
Školská jedáleň     pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec  Mesto Senec       
Školská jedáleň   pri ZŠ pri SLVS, Diaľničná , Senec  PaedDr. Argaláš Andrej, 925 22 Jánovce, okr. Galanta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
VÝŠKA DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ 
UMELECKEJ ŠKOLY, POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ 
ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA, KTORÉ SÚ ZRIADENÉ NA ÚZEMÍ 
MESTA SENEC NA ROK 2019. 
 

Základná umelecká škola dotácia na žiaka 
  

Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec - zriaďovateľ Mesto Senec  
- individuálna forma štúdia 1 362,68 
- kolektívna forma štúdia 444,96 

Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej  
- individuálna forma štúdia 1 199,16 
- kolektívna forma štúdia 391,56 

 Súkromná základná umelecká škola, ATELIÉR Vodná 20, Senec – 
zriaďovateľ Akad. mal. J. Bezúrová    

- kolektívna forma štúdia                                                                                                                                                                                                          

 
 

391,56 
  
Materská škola  dotácia na dieťa 
Materská škola, Fándlyho 2, Senec- zriaďovateľ Mesto Senec 3 807,01 
Materská škola s VJM, Fándlyho 20, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 3 240,95 
Materská škola, Kollárova 23, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 2 944,70 
Materská škola, Košická 40, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 3 868,45 
Materská škola, Kysucká 9, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec  2825,27 
Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 3 629,65 
Súkromná materská škola - zriaďovateľ Anfolzová Iveta a Magdolenová 
Alena 

2 979,68 

Súkromná materská škola - zriaďovateľ Eva Hurtová 2 979,68 
Súkromná materská škola – zriaďovateľ Ing. Ručkay Fulierová Monika 2 979,68 
Súkromná materská škola – zriaďovateľ Občianske združenie,  Denisa 
Kasana 

2 979,68 

Súkromná materská škola – zriaďovateľ THE BRANDS LTD s.r.o., 
Kysucká 14/E, Senec 

2 979,68 

  
Školský klub detí dotácia na žiaka 
Školský klub detí pri ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec – zriaďovateľ Mesto 
Senec 

591,86 

Školský klub detí pri ZŠ, Mlynská 50, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 600,91 
Školský klub detí pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec - 
zriaďovateľ mesto Senec 

598,61 

Školský klub detí pri ZŠ, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 674,45 
Súkromný školský klub detí, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mgr. Iveta 
Barková 

542,48 

 
 
 

 



 
 

 
 
Legenda:  
Pre výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na rok 2019, sa použijú  predpokladané 
bežné výdavky na osobné  náklady  bez odmien a príslušných odvodov, odchodného, 
kapitálových výdavkov a prevádzkové náklady súvisiace s bežnou réžiou bez údržby 
a materiálneho vybavenia charakteru nových prvkov interiérového vybavenia, kancelárskej 
a výpočtovej techniky.   
 
Súkromné základné umelecké školy,  súkromné centrum voľného času, cirkevné centrum 
voľného času, súkromné materské školy a školské zariadenia dostanú dotáciu na žiaka a dieťa 
vo výške 88% zo sumy určenej na žiaka a dieťa  základnej umeleckej školy,  materskej školy 
a školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.  
Podľa Zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa  § 6a, 
ods. 3  zriaďovateľ súkromnej školy je povinný použiť finančné prostriedky pridelené podľa 
§4 na úhradu osobných nákladov a prevádzkových nákladov okrem nájomného podľa zmluvy 
o kúpe prenajatej veci, kapitálových výdavkov a okrem  reklamy. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centrum voľného času dotácia na žiaka 
Súkromné centrum voľného času, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mgr. 
Iveta Barková 

81,47 

Cirkevné centrum voľného času, Farské nám. 4, Senec – zriaďovateľ  
Rímskokatolická cirkev, farnosť Senec 

81,47 

 
 
 

 

Školská jedáleň dotácia na žiaka 
Školská jedáleň pri ZŠ, J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec – 
zriaďovateľ Mesto Senec 

148,23 

Školská jedáleň pri ZŠ, Mlynská 50, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 240,48 
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec - zriaďovateľ 
mesto Senec 

258,33 

Školská jedáleň pri ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom zariadení 189,80 
  

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium dotácia na žiaka 
Súkromné liečebno - výchovné sanatórium – zriaďovateľ PaedDr. Argaláš 
Andrej 

5491,00€ 

  



Príloha č.: 3  
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ......................... 
 
V súlade s ustanoveniami zákona NRSR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu 
Zriaďovateľ: 
 
Adresa/sídlo: 
 
IČO zriaďovateľa 
 
Štatutárny zástupca: 
 
Číslo účtu: 
 
Číslo tel./e-mail.: 
 
Názov cirkevnej, súkromnej ZUŠ, JŠ, 
školského zariadenia: 
 
Adresa/sídlo: 
 
Meno a priezvisko vedúceho zamestnanca: 
 
Číslo tel./e-mail: 
 

Údaje o počtoch detí, žiakov a poslucháčov na pridelenie dotácie k 15.9. 20.... 
 

MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia      počet detí, žiakov 
 
Dieťa MŠ 

Žiak v individuálnej forme vyučovania 
ZUŠ 

Žiak v skupinovej forme vyučovania 
 
Dieťa centra voľného času 
 
Dieťa školského klubu detí 
 
Potenciálny stravník 
 
Dieťa v liečebno-výchovnom sanatóriu 
 
 
 
V Senci, dňa:    Vypracoval:    Pečiatka a podpis zriaďovateľa: 
 



Príloha č. 4 
 

Vyúčtovanie dotácie na rok .......................... 
 

v súlade s ustanoveniami zákona NRSR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Identifikačné údaje prijímateľa dotácie 

 
Zriaďovateľ: 
 
Adresa/sídlo: 
 
IČO zriaďovateľa : 
 
Štatutárny zástupca: 
 
Číslo tel./e-mail: 
 
Výška prijatej dotácie: 
 
Vyčerpaná dotácia: 
 
Nevyčerpaná dotácia:      Vrátená dňa: 
 
Rozpis vyčerpanej dotácie v €: 
 
Ekonomická klas. Názov      MŠ ZUŠ ŠKD CVČ LVS  ŠJ 
 
610   Mzdy, platy 
 
620  Poistné a príspevok do poisť. 
 
631  Cestovné náhrady 
 
632  Energie, voda a komunikácie 
 
633  Materiál 
 
634  Dopravné 
 
635  Rutinná a štandardná údržba 
 
636  Nájomné 
 
637  Služby 
 
Spolu: 
 
V Senci, dňa:    Vypracoval:   Pečiatka a podpis zriaďovateľa 



 
PRIPOMIENKOVANIE  

NÁVRHU 
 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Senec č. 5/2018 o určení výšky dotácie  
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec 

 
 
 

V súlade s ustanovením § 6 ods. 3 a nás. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov pred schválením návrhu všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len 
„návrh VZN“) v mestskom zastupiteľstve, je tento mesto povinné zverejniť najmenej 15 dní 
pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli a na internetovej stránke. 
 
Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej môžu 
fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, 
elektronicky (na adresu skolysenec@senec.sk) alebo ústne do zápisnice na Mestskom 
úrade Senec. Pripomienkou môžu osoby navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, 
a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí 
byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, 
a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
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