
1 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 7/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

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

pripomienkovanie: 

 

V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov nariadenie, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho 

vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní predrokovaním obecného zastupiteľstva 

o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia obec zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej 

lehote.  

V zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota, 

počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v 

písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.  

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to: doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť jasné kto ju 

predkladá. Na pripomienky, ktoré budú predložené po určenej lehote a nebudú zdôvodnené, 

nebude Mesto Senec prihliadať.  

Pripomienky môžu predkladať fyzické osoby a právnické osoby v lehote: do 05.09.2022. 

písomnom formou na adresu: Mestský úrad v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar 

školstva a športu 

elektronicky na adresu: skolysenec@senec.sk  

ústne do zápisnice: na Mestskom úrade v Senci, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, útvar 

školstva a športu 

 

 

 

 

Ing. Jarmila Répássyová, v.r. 

    prednostka  

 

 

 

Predložené na pripomienkovanie: 26.08.2022 

vyvesené dňa 26.08.2022 

zvesené dňa ................... 
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M E S T O    S E N E C 

Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
 

 

vydáva  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie      č. 7/2022 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.  7/2022, 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. 7/2022, o určení 

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

školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 sa mení a dopĺňa: Výška dotácie v bode 1 

Článku  nasledovne: 

 

 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta: 

 



3 
 

Školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Senec 

Škola a školské 

zariadenie 
Adresa 

Výška dotácie na 

dieťa, žiaka, 

stravníka v eurách 

na rok 2022 z 

podielových daní 

určených pre 

školstvo                             

( 100%) 

Výška dotácie na 

dieťa, žiaka, 

stravníka v eurách 

na rok 2022 z iných 

zdrojov mesta 

Senec 

Základná 

umelecká škola 

Fándlyho 20, Senec  individuálna 

forma vzdel. 
1 514,83 € 

0,00 € 
Základná 

umelecká škola 

Fándlyho 20, Senec kolektívna 

forma vzdel. 
494,64 € 

Materská škola Fándlyho 2, Senec 2 813,26 € 1 473,08 € 

Materská škola 

s VJM 
Fándlyho 20, Senec 2 813,26 € 700,64 € 

Materská škola Kollárova 23, Senec 2 813,26 € 825,06 € 

Materská škola Košická 40, Senec 2 813,26 € 1 328,25 € 

Materská škola Kysucká 9, Senec 2 813,26 € 245,00 € 

Materská škola Slnečné jazerá 2764, Senec 2 813,26 € 1 092,25 € 

Školský klub detí 
pri ZŠ J. G. Tajovského, 

Tajovského1, Senec 
618,30 € 79,36 € 

Školský klub detí pri ZŠ, Mlynská 50, Senec 618,30 € 4,80 € 

Školský klub detí pri ZŠ, Kysucká 14, Senec 618,30 € 202,72 € 

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

Senec 
618,30 € 101,45 € 

Školská jedáleň 
pri ZŠ J. G. Tajovského, 

Tajovského1, Senec 
185,49 € 0,00 € 

Školská jedáleň pri ZŠ, Mlynská 50, Senec 185,49 € 40,32 € 

Školská jedáleň * pri ZŠ, Kysucká 14, Senec 185,49 € 0,00 € 

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

Senec 
185,49 € 152,48 € 

 

 

Ostatné ustanovenia doteraz platného Všeobecne záväzné nariadenie zostávajú nezmenené.   
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Záverečné ustanovenia 

 

 

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

v období  od ...... 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.  

 

 

 


