
 

 

M E S T O    S E N E C 

Mierové námestie č. 8, 903 15 Senec 

 

vydáva  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022, 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 

 

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. 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 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   29.06.2022 

 

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

na úradnej tabuli  mesta.  

 

 

       

 

 

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

                                                                                                  Ing. Dušan Badinský 

                                                                                                          primátor 


