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Názov materiálu: 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie    č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, 

ktorým sa určuje výška 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  prerokovala  návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2021, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2021, ktorým sa určuje výška 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   súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2021, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2021, ktorým sa určuje výška 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) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 

 

 

 funkcia meno podpis 

Predkladá: 

 

Prednostka Ing. Jarmila 

Répássyová  

 

Vypracovala: Vedúca  Útvaru 

školstva a športu 

Senec 

Mgr. Mária 

Chorváthová 

 

 

 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      
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                     MESTO SENEC 

                     Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec 

 

 

Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa 

určuje výška 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 záväzné 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 záväzné  nariadenie je platné pre kompetentných zamestnancov Mesta Senec,  

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

území Mesta Senec. 

 

 

Počet strán:                                                     Vydanie:  

 

Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta 

Senec: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2021, ktorým sa určuje výška 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: 

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:  

 

a) každoročne poskytuje finančné prostriedky súkromným zriaďovateľom a základným 

umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo 

všeobecne záväznom nariadení.  

b) finančné prostriedky 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. 

Finančné prostriedky poskytnuté v rámci dotácie pre základné umelecké školy, materské 

školy a školské zariadenia sa poukazujú mestu Senec podľa zákona č, 564/2004 Z.z. 

o rozpočtovom určení  výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov.  

Materské školy, základná umelecká škola a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Senec sú povinné v zmysle tohto návrhu VZN vypracovať návrh rozpočtu na príslušný 

kalendárny rok a predložiť ho zriaďovateľovi v termíne ním určenom, spravidla je to do 15. 

septembra príslušného kalendárneho roka. Objem finančných prostriedkov poskytnutých 

materským školám, základnej umeleckej škole  a školským zariadeniam, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Senec sa na základe predkladaného návrhu VZN skladá: 

 

1) zo 100% dotácie určenej na dieťa alebo žiaka z podielových daní určených  pre školstvo, 

2) dofinancovania z iných zdrojov mesta, podľa nevyhnutných potrieb týchto 

zariadení a ich odsúhlaseného rozpočtu zriaďovateľom. 

V predkladanom návrhu VZN je určená aktuálna výška dofinancovania z iných zdrojov 

mesta, podľa nevyhnutných potrieb týchto zariadení a ich odsúhlaseného rozpočtu 

zriaďovateľom, ktorú budú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Senec dostávať ešte v mesiacoch september až december 2021 na základe 

pravidelného predkladania ich reálnych mesačných potrieb, avšak maximálne do  výšky 

určenej týmto VZN. V predkladanom návrhu je už zohľadnený aj aktuálny stav 

k septembru 2021 žiakov, poslucháčov a zamestnancov škôl a školských zariadení 

v tomto školskom roku a s ohľadom na tento reálny počet sú prepočítané náklady 

a dofinancovanie zo strany mesta.  
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Materiál bol predložený  Finančnej komisii na prerokovanie, ktorá odporúča MsZ 

schváliť návrh bez pripomienok, podobne aj Komisia školstva a kultúry odporúča MsZ 

schváliť návrh VZN bez pripomienok. 

 

07.10.2021 bol materiál prerokovaný na Mestskej rade, ktorá odporúča MsZ návrh 

VZN schváliť. 

 

Návrh VZN bol taktiež zverejnený na pripomienkovanie verejnosti, ktorá mohla do 

18.10.2021 zasielať svoje pripomienky k predkladanému materiálu. K uvedenému 

termínu neboli zaslané žiadne pripomienky zo strany verejnosti. 
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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.  /2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie               

č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška 

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.  /2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška 

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 -  pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška 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 sa v Článku 3 Výška dotácie v bode 1 mení nasledovne: 

 

1. Výška dotácie určená pre príslušný kalendárny rok pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 

Škola a školské 

zariadenie 
Adresa 

Výška dotácie na 

dieťa, žiaka, 

stravníka v eurách 

na rok 2021 z iných 

zdrojov mesta Senec 

Základná umelecká škola 
Fándlyho 20, Senec  individuálna forma 

vzdel. 
219,40 

Základná umelecká škola 
Fándlyho 20, Senec kolektívna forma 

vzdel. 

Materská škola Fándlyho 2, Senec 1 622,94 

Materská škola s VJM Fándlyho 20, Senec 911,83 
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Materská škola Kollárova 23, Senec 824,37 

Materská škola Košická 40, Senec 1 803,34 

Materská škola Kysucká 9, Senec 370,17 

Materská škola Slnečné jazerá 2764, Senec 1 197,45 

Školský klub detí 
pri ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského1, 

Senec 
68,91 

Školský klub detí pri ZŠ, Mlynská 50, Senec 50,30 

Školský klub detí pri ZŠ, Kysucká 14, Senec 278,34 

Školský klub detí pri ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec 179,19 

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

Senec 
4,88 

Školská jedáleň pri ZŠ, Mlynská 50, Senec 43,96 

Školská jedáleň * pri ZŠ, Kysucká 14, Senec 0,00 

Školská jedáleň pri ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec 169,14 

 

Finančné prostriedky poskytnuté školám a školským zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Senec z iných zdrojov mesta budú zasielané školám a školským zariadeniam na 

základe predloženia reálnych potrieb zo strany dotknutých subjektov, maximálne však do 

výšky stanovenej týmto VZN. 

 

Ostatné ustanovenia doteraz platného Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška 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 zostávajú 

nezmenené.   

 

Záverečné ustanovenia 

 

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

v období  od ...... 2021. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Senci sa na tomto VZN uznieslo dňa   ...........2021 

 

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

na úradnej tabuli  mesta.  

 

4. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
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materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec 

zostávajú nezmenené.
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