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Názov normy: 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: Všeobecne záväzné nariadenie 

 

Účel normy: 

 

Uvedené Všeobecne 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 platný pre kompetentných zamestnancov Mesta Senec,  

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

území Mesta Senec. 
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mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 

školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec. 
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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.  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.  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 VZN 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 dopĺňa o nasledovné: 

 

 

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.  

186,28 € 
Základná umelecká škola Fándlyho 20, Senec kolektívna forma vzdel. 

Materská škola Fándlyho 2, Senec 1366,88 €  

Materská škola s VJM Fándlyho 20, Senec 771,12 € 

Materská škola Kollárova 23, Senec 693,80 € 

Materská škola Košická 40, Senec 1394,81 € 

Materská škola Kysucká 9, Senec 373,55 € 

Materská škola Slnečné jazerá 2764, Senec 1020,21 € 



Školský klub detí pri ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec 106,75 € 

Školský klub detí pri ZŠ, Mlynská 50, Senec 102,72 € 

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

Školský klub detí pri ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec 209,76  

Školská jedáleň pri ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec 0,00 €  

Školská jedáleň pri ZŠ, Mlynská 50, Senec 39,96 € 

Školská jedáleň 

(stravník) 
pri ZŠ, Kysucká 14, Senec 

0,00 €  

Školská jedáleň pri ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec 150,30 € 

 

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 VZN 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 11. 06. 2021. 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Senci sa na tomto VZN uznieslo dňa 29. 06. 2021 

 

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

mesta.  

 

4. Ostatné ustanovenia VZN 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.   

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Dušan Badinský 

primátor mesta 


