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Názov materiálu:
Dodatok č. 5 všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 8/2018-VZN o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných príspevkov detí a
žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach
Dôvodová správa:
Z dôvodu mimoriadnej situácie zavinenej pandémiou COVID-19 bola prerušená prevádzka
škôl a školských zariadení a dochádza k výpadku rozpočtovaných príjmov, najmä príjmov
z podielu mesta na výnose dane z príjmu FO a príjmov škôl a ŠZ z nájmu a z mesačných
príspevkov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení.
V dôsledku týchto zmien je potrebné upraviť rozpočet škôl a školských zariadení na rok 2020
a zároveň je potrebné všeobecne záväzným nariadením ustanoviť pravidlá úhrady mesačných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v čase
prerušenia prevádzky škôl a ŠZ, nakoľko príslušná legislatívna úprava v tejto oblasti chýba.
1. K určeniu výšky finančných prostriedkov na žiaka:
Podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov obec/mesto určí výšku finančných prostriedkov na dieťa/žiaka
poskytnutých podľa osobitného predpisu všeobecne záväzným nariadením a takto postupuje aj
pri zmene rozpočtu týchto finančných prostriedkov. Obec/mesto poskytne zriaďovateľovi
cirkevnej školy a školského zariadenia na žiaka finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na žiaka rovnakej školy a rovnakého školského
zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Dodatkom VZN č. 5 sa navrhuje s účinnosťou od 1.7.2020 upraviť výšku finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
Navrhovaná výška finančných prostriedkov na žiaka zohľadňuje zníženie príjmov mesta
z predpokladaného podielu na výnose dane z príjmu FO a zároveň nevyhnutné potreby škôl
a školských zariadení na osobné a prevádzkové náklady. V rozpočte škôl a ŠZ sa navrhujú
úsporné opatrenia, a to:
- zníženie osobných nákladov ŠJ ZŠ znížením počtu zamestnankýň ŠJ od 1.7.2020, ktorých
mzdové náklady refunduje do 30.6.2020 ÚPSVaR
- zníženie mzdových nákladov MŠ, ZUŠ, CVČ úspornými opatreniami vrátane náhrady mzdy
vo výške 80% pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa
- zníženie prevádzkových nákladov škôl a ŠZ počas prerušenia ich prevádzky

- zrušenie niektorých plánovaných úloh (opravy v školských areáloch, nákupy), ktoré znesú
odklad na ďalšie rozpočtové obdobie
2. K určeniu podmienok úhrady mesačných príspevkov:
Podľa § 6 ods. 24 písm. c) zákona č. 596/2003 vo väzbe na § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods.
6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v znení neskorších predpisov obec/mesto ako zriaďovateľ určí všeobecne
záväzným nariadením výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v základnej umeleckej škole, v školskom
klube detí a v centre voľného času všeobecne záväzným nariadením.
Školy a školské zariadenia prerušením prevádzky na základe rozhodnutia príslušného orgánu
prestali poskytovať výchovnovzdelávacie služby priamo vo svojich priestoroch a vznikli
pochybnosti o oprávnenosti požadovania úhrady mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na ich činnosť, nakoľko legislatívna úprava v tejto oblasti chýba. Upravený je len
postup materskej školy, pre ktorú § 28 ods. 7 školského zákona č. 245/2008 a § 4 ods. 4 VZN
mesta č. 8/2018 ustanovuje pri prerušení prevádzky zavinenom zriaďovateľom alebo
mimoriadnou situáciou, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa mesačné príspevky
uhrádzajú pomernou časťou.
Dodatkom VZN č. 5 sa navrhuje s účinnosťou od 1.7.2020:
1. Určiť úhradu mesačného príspevku v ZUŠ, CVČ a ŠKD pomernou časťou, ak bolo
prerušenie prevádzky školy alebo ŠZ zapríčinené zriaďovateľom alebo mimoriadnou
situáciou na základe rozhodnutia príslušného orgánu na viac ako 10 pracovných dní
v mesiaci. Pri prerušení prevádzky z týchto dôvodov do 10 dní (vrátane) sa príspevky
uhrádzajú celou sumou.
2. Určiť úhradu mesačného príspevku za žiaka ZUŠ pri prerušení prevádzky školy
v mimoriadnej situácii na základe rozhodnutia príslušného orgánu v plnej výške, ak škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiaka inou ako prezenčnou formou (t. j. dištančným
vzdelávaním).
3. Mesačné príspevky za deti materskej školy uhrádzať v súlade s § 28 ods. 7 školského zákona
a s § 4 ods. 4 VZN mesta č. 8/2018, t. j. v pomernej časti podľa počtu dní prevádzky MŠ.
Do účinnosti dodatku č. 5 VZN č. 8/2018 sa navrhuje riešiť úhradu mesačných príspevkov
počas prerušenia prevádzky ZUŠ, CVČ a ŠKD v mimoriadnej situácii, ku ktorému došlo
rozhodnutím príslušného orgánu, nasledovne:
1. za mesiac marec, prípadne aj ďalšie mesiace, v ktorých ZUŠ, CVČ a ŠKD poskytovali
výchovnovzdelávacie služby v priestoroch školy v obmedzenom počte dní (marec 2020: 9
vyučovacích dní), sa uhrádzajú mesačné príspevky v plnej výške.
2. za apríl a ďalšie mesiace, v ktorých CVČ a ŠKD neposkytujú výchovnovzdelávacie služby
v priestoroch školy ani 1 deň, sa s neuhradenými príspevkami nakladá ako s pohľadávkami,
ktoré podľa čl. 10 ods. 6 a 9 zásad hospodárenia s majetkom mesta možno odpustiť do výšky
35,- eur.
3. za mesiace, v ktorých ZUŠ poskytuje výchovnovzdelávacie služby inou ako prezenčnou
formou (dištančným vzdelávaním), sa mesačné príspevky uhrádzajú v plnej výške. Ak žiaci
nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie a výchovnovzdelávacia služba sa im preto
neposkytuje, s neuhradenými príspevkami sa nakladá ako s pohľadávkami, ktoré podľa čl.
10 ods. 6 a 9 zásad hospodárenia s majetkom mesta možno odpustiť do výšky 35,- eur.

Návrh uznesení:
Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo ......./2020-MsZ:
a) schvaľuje dodatok č. 5 všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018–VZN o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky mesačných
príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
b) ukladá zabezpečiť vyhlásenie nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta najmenej
na dobu 15 dní
Termín: v texte

zodp.: prednosta MsÚ

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo ......./2020-MsZ:
schvaľuje podmienky úhrady mesačných príspevkov za žiakov ZUŠ, CVČ a ŠKD počas
prerušenia prevádzky v mimoriadnej situácii v mesiacoch marec až apríl 2020, o ktorom
rozhodlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, nasledovne:
1. mesačné príspevky za mesiac marec a za ďalšie mesiace, v ktorých ZUŠ, CVČ a ŠKD
poskytovali alebo budú poskytovať výchovnovzdelávacie služby v priestoroch školy
v obmedzenom počte dní, sa uhrádzajú vo výške určenej všeobecne záväzným nariadením
mesta č. 8/2018 v platnom znení
2. s neuhradenými mesačnými príspevkami za mesiac apríl a ďalšie mesiace, v ktorých CVČ
a ŠKD neposkytujú výchovnovzdelávacie služby v priestoroch školy ani 1 deň, sa nakladá
ako s pohľadávkami, ktoré podľa čl. 10 ods. 6 a 9 zásad hospodárenia s majetkom mesta
možno odpustiť do výšky 35,- eur.
3. mesačné príspevky za mesiace, v ktorých ZUŠ poskytuje výchovnovzdelávacie služby inou
ako prezenčnou formou (dištančným vzdelávaním), sa uhrádzajú v plnej výške. Ak žiaci
nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie a výchovnovzdelávacia služba sa im preto
neposkytuje, s neuhradenými príspevkami sa nakladá ako s pohľadávkami, ktoré podľa čl.
10 ods. 6 a 9 zásad hospodárenia s majetkom mesta možno odpustiť do výšky 35,- eur.
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MESTO N OVÉ MESTO NAD VÁHOM

Dodatok č. 5
všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 8/ 2018
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia
a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

V Novom Meste nad Váhom 27.5.2020.

Dodatok č. 5
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom
č. 8/2018 – VZN
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia a o určení výšky
mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c)
a h) a § 6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon č. 596/2003), príslušných ustanovení zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len školský zákon) a v súlade s § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a s § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto dodatku všeobecne záväzného nariadenia:

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2018 v znení dodatkov č. 1 až 4 sa mení a dopĺňa
nasledovne:
V čl. 2 sa menia nasledovné ustanovenia:
V § 4 Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ) sa menia nasledovné
ustanovenia:
Ods. 1 znie:
Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva za dieťa jeho zákonný zástupca
mesačne sumou 16,00 eur. Za dieťa, ktoré do 10. dňa príslušného mesiaca nedovŕšilo vek troch
rokov, prispieva jeho zástupca v období do 31.12.2020 sumou 30,00 eur.

Ods. 3 znie:
Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok možno
uhradiť aj naraz za viac mesiacov. Príspevok za mesiace júl a august (hlavné prázdniny) sa
uhrádza vopred jednou platbou.
§ 7 Zníženie alebo odpustenie príspevku na činnosť škôl a školských zariadení znie:
1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej
škole a s činnosťou školských výchovno-vzdelávacích zariadení možno znížiť alebo
odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, ak
zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží

doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu.
2. Žiadosť podľa odseku 1 predkladá povinná osoba zriaďovateľovi školy alebo školského
zariadenia prostredníctvom riaditeľa školy alebo školského zariadenia.
3. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia predkladá zriaďovateľovi školy alebo školského
zariadenia doručenú žiadosť o odpustenie alebo zníženie príspevku podľa ods. 1 a 2 do
desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia spolu s príslušnými dokladmi a so svojím
vyjadrením.
4. Ak sa prevádzka základnej umeleckej školy alebo školského výchovno-vzdelávacieho
zariadenia počas školského roka preruší na viac ako 10 pracovných dní v mesiaci
zapríčinením zriaďovateľa alebo rozhodnutím príslušného orgánu, určený mesačný
príspevok sa uhrádza pomernou časťou podľa počtu dní, v ktorých škola vykonáva
výchovnovzdelávaciu činnosť prezenčnou formou.
5. Ak základná umelecká škola zabezpečuje počas prerušenia prevádzky z dôvodov podľa ods.
4 výchovu a vzdelávanie žiakov podľa školského vzdelávacieho programu inou ako
prezenčnou formou, napr. dištančným vzdelávaním prostredníctvom elektronických
komunikačných prostriedkov alebo doručovaním zadaní, úloh, výchovnovzdelávacích
materiálov a podkladov inou formou, pričom škola zabezpečuje aj metodické usmerňovanie
žiakov, spätnú väzbu a výstupy zo vzdelávania kontrolou a hodnotením práce žiakov,
mesačný príspevok určený týmto nariadením sa uhrádza v celej sume.
6. Ak sa žiakovi základnej umeleckej školy neposkytne výchovnovzdelávacia služba podľa
predchádzajúceho odseku, pretože žiak nemá na to vhodné technické podmienky a dištančné
vzdelávanie nemožno zabezpečiť ani inou formou, mesačný príspevok sa uhrádza pomernou
časťou podľa počtu dní, v ktorých škola vykonáva výchovnovzdelávaciu činnosť
prezenčnou formou.
Príloha č. 1 Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.1.2020 sa nahrádza novou prílohou č.
1 „Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.7.2020 podľa dodatku č. 5
VZN č. 8/2018“.
Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia mesta sa nemenia.
Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa 26.5.2020 na 8. zasadnutí
mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. .../2020-MsZ a nadobúda
účinnosť dňom 1. júla 2020.
V Novom Meste nad Váhom dňa 27.5.2020.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Príloha č. 1 VZN č. 8/2018 v znení dodatku č. 5
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
od 1.7.2020 podľa dodatku č. 5 VZN č. 8/2018
školy a školské zariadenia zriadené mestom
Základná umelecká škola - individuálne vyučovanie
Základná umelecká škola - skupinové vyučovanie
Materská škola
Centrum voľného času-rozpočtová org. s právnou subjektivitou
Centrum voľného času ako súčasť základnej školy
Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Tematínska ul.
Školský klub detí ako súčasť - Ul. kpt. Nálepku
Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Odborárska ul.

ŠKD spolu: priemerná dotácia na žiaka ŠKD

výška FP na žiaka v €
od 1.7.2020 od 1.1.2020
1 462,00
1 519,00
488,00
494,00
2 525,00
2 761,00
310,00
312,00
75,00
102,00
438,00
446,00
473,00
490,00
432,00
458,00
447,67
464,67

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Tematínska ul.
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Ul. kpt. Nálepku
Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Odborárska ul.

92,50
103,50
122,00

155,00
158,00
183,00

ŠJ spolu: priemerná dotácia na žiaka ZŠ-potenciálneho stravníka

106,00

165,33

školské zariadenia zriadené cirkvou
Školský klub detí ako súčasť základnej školy
Centrum voľného času ako súčasť základnej školy
Školská jedáleň ako súčasť základnej školy
Materská škola

výška FP na žiaka v €
447,67
464,67
75,00
102,00
106,00
165,33
2 525,00
2 761,00

1. Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2018 v znení dodatku č. 5 sa dotácia na dieťa
v školách a v školských zariadeniach zriadených cirkvou určuje nasledovne:
a) v školskom klube detí vo výške 100% z priemernej sumy určenej na mzdy a prevádzku
na žiaka školského klubu detí zriadeného mestom
b) v centre voľného času vo výške 100% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka
centra voľného času pri základnej škole zriadeného mestom
c) v školskej jedálni vo výške 100% z priemernej sumy určenej na mzdy a prevádzku na
žiaka ako potenciálneho stravníka školskej jedálne zriadenej mestom
d) v materskej škole vo výške 100% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy zriadenej mestom
2. A sa zriaďovateľovi cirkevných škôl a školských zariadení poskytne v kalendárnom roku
príspevok na udržanie zamestnanosti podľa osobitného predpisu a dôjde k duplicitnému
financovaniu, výška dotácie na dieťa podľa odseku 1 písm. a) až d) sa zníži s účinnosťou od
1.7.2020 na hodnotu 88%.

V Novom Meste nad Váhom dňa 27.5.2020.

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

