
 

 

  

 
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE Č. 492  
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so 
sídlom na území  mesta Trnava a na záujmové vzdelávanie detí 

s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, vo veciach územnej samosprávy v 

zmysle článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods.  1 v spojení s § 4 

ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a 12, písm. b) až k) 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, § 19 zákona č. 523/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovení zákona č. 
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu 
dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a 
školského zariadenia so sídlom  na území mesta Trnava a na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom v meste Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času mimo územia mesta Trnava na rok 2017.  

 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 486 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Článok 3 sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 
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„Čl.3 

Výška dotácie 

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok
 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby sa 

určuje takto: 

Zriaďovateľ Kategória škôl a školských zariadení 

Výška 

dotácie  

na dieťa, 

žiaka 

stravníka 

 v eurách na 

rok 2017 

Mesto Trnava 

podľa čl. 2 ods. 1 

Materské školy podľa písm. a) a b) 2 303,40 

ZUŠ M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2 podľa písm. c)   1 158,00 

ZUŠ, Ulica Mozartova 10 podľa písm. c)   601,28 

Školské kluby pri ZŠ a ŠKD pri ZŠ s MŠ podľa písm. d) 151,02 

Školské jedálne pri ZŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ podľa písm. e) ačlánku 2 

ods. 5 
169,33 

Centrum voľného času – Kalokagatia, Strelecká 1 podľa písm. f) 350,50 

Štátom uznaná 

cirkev alebo 

náboženská 

spoločnosť 

podľa čl. 2 ods. 2 

MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11 2 142,17 

MŠ ako súčasť ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45 2 142,17 

ŠJ pri  ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45  149,01 

ŠKD pri ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45 132,90 

CVČ pri ZŠ s MŠ A. Merici, Halenárska 45  308,44 

ŠJ pri Gymnáziu A. Merici, Hviezdoslavova 10 149,01 

Právnická alebo 

fyzická osoba 

podľa čl. 2 ods. 3 

Súkromná ZUŠ, Zámočnícka 36/1 – skupinová forma vyučovania 529,13 

Súkromná ZUŠ D. Nebylu, Hollého 8 – skupinová forma vyučov. 529,13 

Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu, Hollého 8 – 

stravovanie žiakov do 15 rokov veku  
149,01 

Súkromná materská škola, Markovičova 2300/40 2 142,17 

Súkromná materská škola AKO U MAMY, Markovičova 1/A 2 142,17 

Súkromná materská škola, Dedinská 27,   2 142,17 

Súkromná materská škola, Limbová 3  2 142,17 

Súkromná ŠJ, Limbová 3  149,01 

Súkromný ŠKD, Limbová 3 132,90 

Súkromné bilingválne gymnázium BESST, Limbová 3 - 

stravovanie žiakov do 15 rokov veku 
149,01 

Súkromné Centrum detskej reči, Nám. Jozefa Herdu 1 157,74 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 

Sladovnícka 22 
157,74 

Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, Sladovnícka 22 
15,77 

Iná obec podľa čl. 2 

ods. 4 
Centra voľného času, mimo územia Trnavy 65 

Čl. 2 

Výšku dotácie podľa tohto VZN oznámi mesto zriaďovateľom podľa článku 2 ods. 2 a 3 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 486 najneskôr do 16.11.2017. 
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Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením č. 762 zo 

dňa 14.11.2017 . 

(2) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť dňa 29.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

                                 primátor mesta Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa: 14.11.2017 

 

Vyvesené dňa: 15.11.2017 

Zvesené dňa: 29.11.2017 

 


