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Názov materiálu:  
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 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, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

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, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec 

 

 

II. MsZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 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, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec. 

 

 

 

 

Pozn.: Uznesenie sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov (§12 ods. 7 ZoOZ). 
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                     MESTO SENEC 

           Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec 

 

 

 

Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 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, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec. 

 

Druh normy: Všeobecné závažné nariadenie 

 

Účel normy: 

 

Uvedené   Všeobecné záväzné nariadenie  určuje výšku a účel  dotácie na prevádzku a mzdy 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. 

 

Oblasť platnosti: 

 

 
Všeobecné závažné  nariadenie je platný pre kompetentných zamestnancov Mesta Senec,  

základné umelecké školy, jazykové školy,  materské školy a školské zariadenia zriadené na 

území Mesta Senec. 

 

 

Počet strán:  9                                                                                         Vydanie: 1  

 

Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta Senec: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 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, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec. 

 

 

 
Gestorský útvar: 

Útvar školstva a športu 

 

Schválil: 

MsZ 

Ing. Dušan Badinský 

primátor mesta 

 

Dátum schválenia: 

 

Dátum účinnosti: 
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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:  

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. 

      Pre výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na rok 2020, sa použijú  

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 MŠ a školské zariadenie  má inú  prevádzkovú náročnosť, ako 

aj individuálnou potrebou finančných prostriedkov na vykrytie osobných nákladov ( mzdy). 

 Súkromné ZUŠ, súkromné materské školy a školské zariadenia dostanú dotáciu na žiaka 

a dieťa vo výške 88% zo sumy určenej na žiaka a dieťa ZUŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Senec. Pre určenie výšky dotácie súkromných MŠ sa spriemerovala dotácia 

poskytnutá na šesť MŠ v pôsobnosti mesta. 

           Dotácia  na Súkromné centrum voľného času sa vypočítala ako 88% z nápočtu detí na 

štátne CVČ podľa Prílohy č. 3 k NV 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve.  

           Od 1. 9. 2019  pribudla nová Súkromná materská škola , Horný dvor 2/A, Senec, ktorá je  

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky 

zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

 

Materiál bol predložený dňa 13.11.2019 Finančnej komisii, ktorá predmetný dodatok 

odporučila na schválenie a Komisii školstva a kultúry, ktorá taktiež dodatok odporučila na 

schválenie. 
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M E S T O    S E N E C 

Mierové námestie č. 8, 903 15 Senec 

 

vydáva  

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 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, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Senci, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa 

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, sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení 

č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 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, ktoré sú zriadené na území 

Mesta Senec. 

 (ďalej len „VZN“) takto: 

 

 

1. V prílohe č. 1 sa dopĺňa  Súkromná materská škola, Horný dvor 5553/2A, 

zriaďovateľom je Magyar s.r.o., Ulica pri včelárikoch 1, 903 01 Senec. 

 

 

2. V prílohe č. 2 sa  určuje výška a účel  dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec, mení sa dotácia na žiaka. 
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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 Renáty 

Madarászovej 

Nám.1.mája č. 2, Senec Renáta Madarászová, Dúhová 16, Senec 

Súkromná základná umelecká škola Ateliér Vodná 20, Senec Akad.mal. Jitka Bezúrová, Vodná 20, Senec  

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 Benjamín, Tulipánová 7, Senec Škôlka Benjamín, občianske združenie 

Súkromná materská škola Fándlyho 21, Senec Alfonzová Iveta, Senec 

Súkromná materská škola FORESTA Kids, Lichnerova 16, Senec FORESTA Kids s.r.o., Lichnerova 16, Senec 

Súkromná materská škola Fučíkova 34, Senec THE BRANDS LTD s.r.o., Kysucká 14E, Senec 

Súkromná materská škola Horný dvor 5553/2A, Senec Magyar s.r.o., Ulica pri včelárikoch 1, Senec 

Súkromná materská škola Svätý Martin 3, Senec Eva Hurtová Senec 

Školský klub detí pri ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského1, 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. M. Szencziho, Senec Mesto Senec 

Súkromný školský klub detí súčasť SZŠ, Kysucká 14, Senec Mgr. Iveta Barková 
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Súkromné centrum voľného času súčasť SZŠ, Kysucká 14, Senec Mgr. Iveta Barková 

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Diaľničná 1, Senec PaedDr. Argaláš Andrej, 925 22 Jánovce, okr. 

Galanta 

Školská jedáleň pri ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského1, Senec Mesto Senec 

Školská jedáleň pri ZŠ, Mlynská 50, Senec Mesto Senec 

Školská jedáleň pri ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec Mesto Senec 

Školská jedáleň Pri ZŠ pri SLVS, Diaľničná 1, Senec PaedDr. Argaláš Andrej, 925 22 Jánovce, okr. 

Galanta 
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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 2020. 

 

Základná umelecká škola dotácia na žiaka 

  

Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec - zriaďovateľ Mesto Senec  

individuálna forma štúdia 1 492,74€ 

kolektívna forma štúdia    487,42€ 

Súkromná základná umelecká škola  Renáty Madarászovej  

individuálna forma štúdia 1 313,61€ 

kolektívna forma štúdia 428,93€ 

 Súkromná základná umelecká škola, ATELIÉR Vodná 20, Senec – 

zriaďovateľ Akad. mal. Jitka Bezúrová ,   Vodná 20, Senec                                                                                                                                                                                                                               

                                                                          kolektívna forma štúdia 

 

428,93€ 

  

Materská škola  dotácia na dieťa 

Materská škola, Fándlyho 2, Senec- zriaďovateľ Mesto Senec 4 293,22€ 

Materská škola s VJM, Fándlyho 20, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 3 205,08€ 

Materská škola, Kollárova 23, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 3292,75€ 

Materská škola, Košická 40, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 4 136,96€ 

Materská škola, Kysucká 9, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec

  

3 074,63€ 

Materská škola, Slnečné jazerá 2764, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 3 818,22€ 

Súkromná materská škola - zriaďovateľ Škôlka Benjamín, občianske 

združenie  

3 125,25€ 

Súkromná materská škola - zriaďovateľ Alfonzová Iveta 3 125,25€ 

Súkromná materská škola – zriaďovateľ FORESTA Kids, s.r.o.,  

Lichnerova 16, Senec 

3 125,25€ 

Súkromná materská škola – zriaďovateľ   THE BRANDS LTD s.r.o., 

Kysucká 14E, Senec 

3 125,25€ 

Súkromná materská škola – zriaďovateľ   Magyar s.r.o.,  

Ulica pri včelárikoch 1, Senec 

3 125,25€ 

Súkromná materská škola – zriaďovateľ  Eva Hurtová 3 125,25€ 

  

Školský klub detí dotácia na žiaka 

Školský klub detí pri ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 668,52€ 

Školský klub detí pri ZŠ, Mlynská 50, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 635,79€ 

Školský klub detí pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec - zriaďovateľ 

M esto Senec 

770,51€ 

Školský klub detí pri ZŠ, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 
 

792,36€ 

Súkromný školský klub detí, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mgr. Iveta 

Barková 

599,51€ 
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Súkromné liečebno – výchovné sanatórium dotácia na žiaka 

Súkromné liečebno – výchovné sanatórium – zriaďovateľ PaedDr. Andrej 

Argaláš 

     5 491,00 € 

 

 

 

Legenda:  
 

Dotácia na 1 dieťa bola určená na základe predpokladaných výdavkov na 1 dieťa v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec na rok 2020 bez odmien a príslušných 

odvodov, predpokladaného príplatku na profesijný rast, preplatenej dovolenky, jubilejných 

odmien, odchodného a príslušných odvodov, kapitálových výdavkov a prevádzkových 

nákladov súvisiacich s bežnou réžiou bez interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, 

prevádz. strojov, údržby, rekreačných a športových poukazov.  

Pri výpočte dotácie na žiaka pre súkromnú školskú jedáleň boli zohľadnené aj náklady 

vynakladané mestom na zabezpečenie stravovania žiakov v ZŠ Kysucká, ktoré nemá zriadenú 

vlastnú školskú jedáleň, ale zabezpečuje stravovanie dodávateľským spôsobom. V tomto 

prípade predstavuje dotácia na žiaka celkovo 348,19 €. 
 

Dotácia pre súkromné zariadenia – 88% dotácie na 1 žiaka školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec. 
 

Súkromnému liečebno – výchovnému sanatóriu bude poskytnutá dotácia na žiaka v rovnakej 

výške ako bola stanovená v predchádzajúcich obdobiach. 

Súkromnej ZŠ, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mgr. Iveta Barková, ktorá podobne, ako ZŠ 

Kysucká v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec zabezpečuje stravu žiakom dodávateľským 

spôsobom, bude dotácia poskytnutá na stravníkov vo výške: 155,15 €/žiak. 
 

 

 

 

 

 

Centrum voľného času dotácia na žiaka 

Súkromné centrum voľného času, Kysucká 14, Senec – zriaďovateľ Mgr. 

Iveta Barková 

92,23€ 

  

Školská jedáleň dotácia na žiaka 

Školská jedáleň pri ZŠ, Tajovského 1, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 112,92€ 

Školská jedáleň pri ZŠ, Mlynská 50, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 197,18€ 

Školská jedáleň pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec - zriaďovateľ 

mesto Senec 

320,66€ 

Školská jedáleň pri ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom zariadení 155,15€ 
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Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN, bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na internetovej adrese mesta, 

v období od 27.1.2020  do  5.2.2020 . 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Senci sa na tomto VZN, uznieslo dňa. 

 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia  

na úradnej tabuli v mesta. 

 

 

 

..................................... 

   Ing. Dušan Badinský 

       primátor mesta 
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenie č.1/2020, ktorým 

sa mení a dopĺňa 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, ktoré sú zriadené na území 

Mesta Senec. 

 

        Vydávanie VZN obce upravuje ustanovenie §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré v ods. 3 určuje, že pred rokovaním MsZ o návrhu 

nariadenia zverejní obec predmetný návrh nariadenia vyvesením na úradnej tabuli v obci aj na 

webovom sídle obce najmenej 15 dní pred rokovaním MsZ, aby sa k nemu mohli obyvatelia 

vyjadriť. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom mestského zastupiteľstva 

v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu VZN. 

 

         Informácia o zverejnení návrhu VZN:  Uvedené ustanovenie zákona bolo dodržané, 

návrh VZN bol dňa 27.01.2020 predložený mestskej rade a zverejnený na webovom sídle mesta 

Senec a na vývesných tabuliach 27.01.2020. K dátumu uplynutia lehoty pripomienkovacieho 

konania 5.02.2020 boli doručené nasledovné pripomienky: 

 

1.) 

Predkladateľ: Ing. Ján Pullman 

 

Pripomienky:  

1. Tabuľka školských zariadení - poprosím upraviť zriadovateľov v prílohách 1 a 2, podľa 

oficiálneho registra zriaďovateľov: 

https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ExportCSV?id=2): 

- "Renáty Rovňáková, Dúhová 16, Senec" na "Renáta Rovňáková-Madarászová" 

- "Akad.mal. Jitka Bezúrová" na "Akademická maliarka Jitka Bezúrová, ATELIÉR - 

výtvarná škola" 

- "Občianske združenie, Mgr. Denisa Kasana" na "Škôlka Benjamín, občianske združenie" 

- "Ing. Ručkay Fulierová Monika" na "FORESTA Kids s.r.o." 

Takisto navrhujem z Prílohy č. 1 vymazať "Cirkevné centrum voľného času Svätej rodiny", 

ktoré síce je v sieti, ale svoju činnosť podľa aktuálnych registrov stále nezačalo. O čom 

svedčí okrem iného aj Príloha č.2, kde sa toto CVČ nenachádza.  

 

Vyhodnotenie: Pripomienka akceptovaná, údaje boli aktualizované. "Cirkevné centrum 

voľného času Svätej rodiny" bolo vymazané. 

 

 

2. Podľa § 6, ods. 12, pism. j) zákona 596/2003 Z.z. (ktorý sa na návrh ZMOS v roku 2017 

menil), sa finančné prostriedky pre "neštátne" školské zariadenia vypočítavajú len z 

prostriedkov pridelených podľa osobitného zákona. Výsledkom toho je, že tu už teda 

nevstupujú vlastné zdroje obce. Z toho vyplýva (a robí to tak 99,9% samospráv), že pre 

výpočet slúži výška pridelených financií zo štátneho rozpočtu do rozpočtu obce v rámci 

podielových daní podľa druhu školského zariadenia. Pre rok 2020 je tento výpočet podľa 

nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. nasledovný (na jedného žiaka, resp. na jedného 

potenciálneho stravníka. Bez ohľadu na zriaďovateľa a trvalý pobyt žiaka. Pre CVČ sa 

vypočítava len pre žiakov s trvalým pobytom v obci): 

https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ExportCSV?id=2
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a, materské školy - 2601,14 eur 

b, školský klub detí - 571,68 eur 

c, CVČ - 104,81 eur 

d, ŠJ - 171,50 eur 

e, ZUŠ kolektívna forma - 457,34 eur 

f, ZUŠ individuálna forma - 1400,62 eur 

g, liečebno-výchovné sanatórium - 10766,64 eur 

h, správa budov (len pre Mesto Senec ako zriaďovateľa) - 142,92 eur 

Z predchádzajúceho bodu teda vyplýva, že dotácie pre súkromné materské školy, tak, ako je 

to uvedené v návrhu VZN sú v rozpore s § 6, ods. 12, písm. j). Podľa aktuálneho znenia 

zákona môže byť výška dotácie maximálne 2601,14 eur na dieťa súkromnej materskej školy. 

V sume 2601,14 eur je zarátaná aj dotácia na stravovanie. Týka sa to aj ostatných dotácií pre 

"neštátne" školské zariadenia. Obec môže dofinancovávať školské zariadenia aj z ostatných 

zdrojov. 

       Navrhujem nasledovné: Určiť dotácie pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Senec, tak ako je to navrhnuté. Určiť dotáciu pre "neštátne zariadenia" presne podľa 

výšky z pripomienky č. 2., teda nekrátiť na 88%. Okrem LVS, kde ako sa zdá, vyššia dotácia 

podľa žiadosti potrebná nie je. Zároveň určiť, že ide o maximálnu dotáciu. Ako príklad, že 

sa to dá a moje pripomienky sú podporené všeobecnou praxou a výkladom zákona, nech 

vám poslúži VZN mesta Trnavy:        

https://www.trnava.sk/userfiles/file/Ordinance/vzn_1.4.ovsak_2019_na_vyvesenie_002_.p

df. Prípadne VZN mesta Nitra 

https://klient.nitra.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CJ7VbgRKPl1LaSE9%2fL

DEzBWIccPNY38dd0sOj5ZCtU68CFV5M347%2ba0A%2bMVnDDrWAOk%2b%2ffI90

W9dmOuJLAJpTQ%2fe7SuR0Wmaag%3d%3d 

       Týmto dôjde k enormnému ušetreniu vlastných prostriedkov mesta Senec (len pri 

súkromných MŠ ide o viac ako 100.000 eur), ktoré môžu byť každoročne použité napríklad 

na výstavbu nového školského zariadenia. 

Vyhodnotenie: Pripomienka neakceptovaná. 

Je pravdou, že § 6, ods. 12, písm. j) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje poskytovanie finančných 

prostriedkov na žiaka v „neštátnych“ školských zariadeniach, a aj to z akých zdrojov sú 

poskytnuté. Súčasne ale striktne nevylučuje ani možnosť poskytovania finančných prostriedkov 

spôsobom stanoveným týmto VZN.  

3. Ak by ste neakceptovali moje pripomienky 1-6, namietam spôsob výpočtu priemeru výšky 

dotácie pre "štátne" zariadenia. Priemer musí byť vyrátaný ako vážený priemer (napríklad 

celková výška finančných prostriedkov pre "štátne" MŠ deleno počet žiakov), nie ako 

jednoduchý priemer dotácií na žiaka pre jednotlivé zariadenia. Len v prípade MŠ by potom 

88% priemeru nebolo 3200 eur, ale 3100 eur (vychádzajúc z aktuálnych registrov škôl). 

Takisto navrhujem upraviť výšku dotácie pre súkromné CVČ na 88% z 104,81 eur, t.j. na 

92,23 eur. 

Vyhodnotenie: Pripomienka akceptovaná, výška dotácie pre súkromné CVČ bola prepočítaná 

a upravená, súčasne  s ňou rovnakým postupom boli prepočítané a upravené aj ostatné dotácie 

https://www.trnava.sk/userfiles/file/Ordinance/vzn_1.4.ovsak_2019_na_vyvesenie_002_.pdf
https://www.trnava.sk/userfiles/file/Ordinance/vzn_1.4.ovsak_2019_na_vyvesenie_002_.pdf
https://klient.nitra.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CJ7VbgRKPl1LaSE9%2fLDEzBWIccPNY38dd0sOj5ZCtU68CFV5M347%2ba0A%2bMVnDDrWAOk%2b%2ffI90W9dmOuJLAJpTQ%2fe7SuR0Wmaag%3d%3d
https://klient.nitra.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CJ7VbgRKPl1LaSE9%2fLDEzBWIccPNY38dd0sOj5ZCtU68CFV5M347%2ba0A%2bMVnDDrWAOk%2b%2ffI90W9dmOuJLAJpTQ%2fe7SuR0Wmaag%3d%3d
https://klient.nitra.sk/FileOutputHttpHandler.ashx?arguments=CJ7VbgRKPl1LaSE9%2fLDEzBWIccPNY38dd0sOj5ZCtU68CFV5M347%2ba0A%2bMVnDDrWAOk%2b%2ffI90W9dmOuJLAJpTQ%2fe7SuR0Wmaag%3d%3d
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na žiaka v jednotlivých typoch „neštátnych“ zariadení. Máme ale za to, že aj v tomto prípade 

pôvodne zvolený postup nebol v rozpore so zákonom.  

4. V rozpore s § 24, ods. 7, písm. c) zákona 596/2003 Z.z. chýba vyjadrenie Mestskej školskej 

rady k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam 

zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Vyhodnotenie: Pripomienka akceptovaná, áno vyjadrenie mestskej školskej rady v tomto 

prípade absentuje a to aj z toho dôvodu, že v čase predkladania tohto návrhu VZN mestská 

školská rada zasadala dva krát za sebou, a to v 15.01.2020 a 29.01.2020, avšak v oboch 

prípadoch riešila vnútorné záležitosti, ako voľbu predsedu a vyhlásenie doplnkových volieb do 

mestskej školskej rady. Z tohto dôvodu sa k iným bodom nevyjadrovala. Je ale potrebné 

upozorniť, že v zmysle citovaného zákona sa mestská školská rada k predkladaným materiálom  

len vyjadruje, keďže je iniciatívnym a poradným orgánom samosprávy. Máme za to, že aj 

napriek absencii tohto vyjadrenia je možné materiál predložiť na rokovanie MsZ. 

 

 

 

 

V Senci, 06.02.2020 

 

Spracovala: Mgr. Mária Chorváthová 

                    vedúca útvaru školstva a športu 

 


