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Názov materiálu:  

Dodatok č. 9 všeobecne záväzného nariadenia mesta 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 podrobností financovania týchto škôl 

a školských zariadení a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov 

detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

Dôvodová správa:  

 

Podľa § 6 ods. 12 a ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov, § 49, 

114, 116 a 140 zákona NR SR č. 245/2008 (školský zákon) v znení neskorších predpisov obec 

je povinná určiť všeobecne záväzným nariadením: 

1. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka príslušnej školy 

a školského zariadenia a podrobností financovania týchto škôl a školských zariadení 

2. výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre deti, pre ktoré nie je predprimárne 

vzdelávanie povinné, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a centra voľného 

času a výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni 

a príspevku na úhradu režijných nákladov ŠJ. 

Týmto dodatkom všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018 sa navrhuje určiť s účinnosťou od 

1.1.2022: 

1. výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, žiaka centra voľného času a žiaka 

základnej školy – stravníka školskej jedálne, t. j. škôl a školských zariadení zriadených na 

území mesta mestom Nové Mesto nad Váhom a cirkvou. Navrhovaná výška finančných 

prostriedkov na žiaka vychádza z predpokladaného podielu mesta na výnose dane z príjmu 

FO podľa návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022 a zohľadňuje potreby škôl a školských 

zariadení na osobné a prevádzkové náklady. 

2. výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zariadení školského stravovania na nákup 

potravín v školskej jedálni vo vyššom finančnom pásme, nakoľko doteraz zvolené finančné 

pásmo v dôsledku rastu cien potravín a nových materiálno-spotrebných noriem a receptúr 

záväzných od 1.9.2021 už nepokrýva skutočné náklady na nákup potravín.  

 

 

 



Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 322/2021-MsZ: 

a) schvaľuje dodatok č. 9 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 podrobností financovania 

týchto škôl a školských zariadení 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 

 

 

 

 

 

 

Meno spracovateľa: Mgr. D. Hevery                             Meno predkladateľa: Mgr. D. Hevery 

   

 

Funkcia: vedúci OŠMaTK     Funkcia: 
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Dodatok č. 9 

 
všeobecne záväzného nariadenia 

 

Mesta Nové Mesto nad Váhom 

 

č. 9/ 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 7.12.2021. 

 

 

 

 



Dodatok č. 9 

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 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), § 49 ods. 4, 114 ods. 6, 116 ods. 6 a 140 ods. 10 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 8 sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

V § 10 Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zariadení školského 

stravovania a podmienky úhrady týchto príspevkov odsek 2 znie nasledovne: 

2. Príspevok na úhradu nákladov na jedlo v zariadení školského stravovania sa určuje 

nasledovne: 

2.1 Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na jedno jedlo sa určuje 

v treťom finančnom pásme: 

a) desiata:                                                                                              0,38 EUR 

b) obed:                                                                                                 0,90 EUR  

c) olovrant:                                                                                            0,26 EUR 

2.2 Príspevok zákonného zástupcu na jedno jedlo za žiaka základnej školy vo vekovej 

kategórii od 6 do 11 rokov sa určuje v druhom finančnom pásme: 

a) desiata:                                                                                              0,49 EUR 

b) obed:                                                                                                 1,15 EUR  

2.3 Príspevok zákonného zástupcu na jedno jedlo za žiaka základnej školy vo vekovej 

kategórii od 11 do 15 rokov sa určuje v druhom finančnom pásme: 

a) desiata:                                                                                              0,53 EUR 

b) obed:                                                                                                 1,23 EUR  

2.4 Úhrada za stravovanie dospelých stravníkov sa určuje podľa zvoleného finančného 

pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 rokov. Náklady na nákup potravín 

pre dospelých stravníkov sa určujú sumou:          

a)  v zariadení školského stravovania v materskej škole:                      1,41 EUR 

b) v zariadení školského stravovania v základnej škole:                       1,33 EUR 

 



V § 10 Určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov zariadení školského 

stravovania a podmienky úhrady týchto príspevkov sa ruší odsek 6. 

 

Príloha č. 1 Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.7.2021 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 1.1.2022“. 

 

   

Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia mesta sa nemenia. 

 

 

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa 7.12.2021 na 18. zasadnutí 

mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č.         /2021-MsZ a nadobúda 

účinnosť dňom 1. januára 2022.  

 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 7.12.2021.                

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                        primátor mesta     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 VZN č. 8/2018 v znení dodatku č. 9 
 

Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka  

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

od 1.1.2022 podľa VZN č. 4/2021 

 

od 1.1.2021 od 1.1.2022

Základná umelecká škola - individuálne vyučovanie 1 515,00 1 600,00

Základná umelecká škola - skupinové vyučovanie 490,00 540,00

Materská škola - na každé dieťa 2 954,00 2 695,00

Materská škola-dieťa so špeciál. výchovnovzdelávacími potrebami 2 880,00

Centrum voľného času-rozpočtová org. s právnou subjektivitou 319,00 322,00

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy 100,00 100,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Tematínska ul. 465,00 570,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Ul. kpt. Nálepku 474,00 624,00

Školský klub detí ako súčasť ZŠ - Odborárska ul. 445,00 579,00

ŠKD spolu - priemerná dotácia na žiaka ŠKD 461,33 591,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Tematínska ul. 135,00 124,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Ul. kpt. Nálepku 134,00 135,00

Školská jedáleň ako súčasť ZŠ - Odborárska ul. 179,00 176,00

ŠJ spolu - priemerná dotácia na žiaka ZŠ-potenciálneho stravníka 149,33 145,00

školy a školské zariadenia zriadené cirkvou

Školský klub detí ako súčasť základnej školy 461,33 591,00

Centrum voľného času ako súčasť základnej školy 100,00 100,00

Školská jedáleň ako súčasť základnej školy 149,33 145,00

Materská škola - na každé dieťa 2 954,00 2 695,00

Materská škola-dieťa so špeciál. výchovnovzdelávacími potrebami 2 880,00

školy a školské zariadenia zriadené mestom

výška FP na žiaka v €

výška FP na žiaka¹ v € 

 
Poznámky: 

¹) Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov dotácia 

na dieťa a žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi sa určuje 

najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka rovnakej školy 

a rovnakého školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 8/2018 v znení dodatku č. 8 sa dotácia na dieťa 

v školách a v školských zariadeniach zriadených cirkvou určuje : 

- v školskom klube detí vo výške 100% z priemernej sumy dotácie určenej na mzdy 

a prevádzku na žiaka školského klubu detí zriadeného mestom 

- v centre voľného času ako súčasti ZŠ vo výške 100% z dotácie určenej na mzdy a prevádzku 

na žiaka centra voľného času ako súčasti základnej školy zriadenej mestom 

- v školskej jedálni vo výške 100% z priemernej sumy dotácie určenej na mzdy a prevádzku 

na žiaka – potenciálneho stravníka školskej jedálne zriadenej mestom 

- v materskej škole vo výške 100% z dotácie určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy zriadenej mestom 

 

V Novom Meste nad Váhom dňa 7.12.2021. 

 

 

Ing. Jozef Trstenský 

                                                                                                                       primátor mesta 


