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Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

I.     MsZ  prerokovalo  návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2022, ktorým sa dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

2022  

 

 

II.    MsZ   súhlasí s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia č.  /2022, ktorým sa dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

2022  

 

 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 
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Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

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

2022  

 

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. 
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na 

rok 2022  
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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:  

 

Každá zmena výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 

školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia sa schvaľuje formou prijatia 

všeobecne záväzného nariadenia obce. V súvislosti s uvedeným  predkladaný návrh 

VZN reflektuje na potrebu navýšenia finančných prostriedkov z vlastných zdrojov 

mesta Senec v súvislosti  s podpísaním, resp. prijatím Dodatku č.1 ku KZVS pre 

zamestnávateľov v decembri 2021, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme na rok 2021 (ďalej iba dodatok).  

Podľa tohto dodatku zamestnávatelia vyplatia odmenu 350 € všetkým zamestnancom, 

ktorých pracovný pomer k 31. 12. 2021 trval minimálne 6 mesiacov. Zamestnancom v 

školách financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR  v rámci preneseného výkonu 

štátnej správy vyplatil zamestnávateľ odmenu z poskytnutej mimoriadnej dotácie vo 

výplatnom termíne za mesiac december 2021. Zamestnanci odmenu dostali v januári 2022.  

Zamestnancom v materských školách, v základných umeleckých školách a v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí a vyšších územných celkov 

(pozn.: vyššie uvedené školy a školské zariadenia sú považované v zmysle kompetencií za 

výkon samosprávnych tzv. „originálnych“ pôsobností v oblasti regionálneho školstva. 

Samosprávnou pôsobnosťou obcí však nie je len samotné zriaďovanie a zrušovanie týchto 

škôl a školských zariadení, ale je to aj plnenie všetkých úloh, ktoré sú aktom ich zriaďovania, 

prevádzky a zrušovania spojené. Tieto úlohy nevyplývajú len zo zákona o štátnej správe 

v školstve, ale napr. aj zo zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní regionálneho školstva, 

zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo zo zákona č.138/2019 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v konečnom 

dôsledku to znamená, že finančné krytie nákladov súvisiacich s ich prevádzkou je 

realizované z výnosu podielových daní FO, t.j. z rozpočtu mesta) bude v súlade s prijatým 

Dodatkom č.1 ku KZVS odmena vyplatená najneskôr za mesiac máj 2022 tak, aby ju 

dostali najneskôr do 30. júna 2022.  

Navýšenie mzdových nákladov zamestnancov škôl a štátnych školských zariadení vo 

finančnom vyjadrení predstavuje 350 € a k tomu prislúchajúce odvody na zamestnanca, 

ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembra 2021 najmenej šesť mesiacov. 

Nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31. decembra 2021 

plynie výpovedná doba. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je 

ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena sa pomerne kráti. 



 
 

Finančné prostriedky boli poskytnuté zriaďovateľom škôl a školských zariadení v rámci 

preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 

1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 

školských zariadení v znení neskorších predpisov; avšak finančné prostriedky na 

zamestnancov MŠ, ZUŠ, JŠ a ŠZ ( ŠKD, CVČ, internáty, ŠJ....) ktoré zriaďujú obce, VUC, 

cirkevní a súkromní zriaďovatelia z mimoriadnej dotácie štátu poskytnuté neboli. 

V súvislosti s tým, aby Mesto Senec naplnilo podmienky stanovené Dodatkom č.1 ku 

KZVS ako zriaďovateľ vyššie uvedených školských zariadení muselo vyčleniť 

a následne navýšiť uvedené finančné prostriedky všetkým dotknutým školským 

zariadeniam. 

Materiál bol predložený dňa 31.05.2022 Komisii školstva a kultúry, ktorá VZN 

odporučila na schválenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

M E S T O    S E N E C 

Mierové námestie č. 8, 903 15 Senec 

 

vydáva  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  /2022, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 

 

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.  1/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

2022 

 

 (ďalej len „VZN“) takto -  pôvodné Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022, o určení 

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

školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 sa dopĺňa v Článku ..... Výška dotácie 

v bode 1 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 

Počet detí 

Základná 

umelecká škola 
Fándlyho 20, Senec  individuálna forma vzdel. 

18,81 € 

378 

Základná 

umelecká škola 
Fándlyho 20, Senec kolektívna forma vzdel. 351 

Materská škola Fándlyho 2, Senec 97,64 € 129 

Materská škola 

s VJM 
Fándlyho 20, Senec 97,39 € 76 

Materská škola Kollárova 23, Senec 86,60 €  228 

Materská škola Košická 40, Senec 95,34 €  108 

Materská škola Kysucká 9, Senec 61,29 € 241 

Materská škola Slnečné jazerá 2764, Senec 78,73 € 84 



 
 

Školský klub detí pri ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského1, Senec 21,30 € 377 

Školský klub detí pri ZŠ, Mlynská 50, Senec 19,43 € 316 

Školský klub detí pri ZŠ, Kysucká 14, Senec 20,70 € 251 

Školský klub detí pri ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec 9,17 € 103 

Školská jedáleň pri ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského1, Senec 5,19 € 1093 

Školská jedáleň pri ZŠ, Mlynská 50, Senec 6,15 € 845 

Školská jedáleň * pri ZŠ, Kysucká 14, Senec 0,00 € 288 

Školská jedáleň pri ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec 5,58 € 254 

 

 

Ostatné ustanovenia doteraz platného Všeobecne záväzné nariadenie zostávajú nezmenené.   

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

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

v období  od 10.06.2022 – 22.06.2022. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Senci sa na tomto VZN uznieslo dňa   ...........2022 

 

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

na úradnej tabuli  mesta.  

 

 

 


