
 

   
   

 

       

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA 

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 368 
 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 349 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

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

 

 
 Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. 
h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 6 ods. 12, písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, 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 nariadenia vlády SR č. 
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 
neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 368, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 349 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a 

školského zariadenia so sídlom na území mesta Trnava na príslušný kalendárny rok.  
 
 

 
čl. 1 

 
 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 349 sa mení a dopĺňa takto:  

 
(1) V článku 2 ods. 3 sa dopĺňa nový bod, ktorý znie: 

„ Súkromná materská škola Smile n. o., Markovičova 1/A“ 

 
(2) Článok 3 sa nahrádza novým znením, ktoré znie: 

„Výška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2010 sa určuje nasledovne: 
 

 

 
  
 

 
 



 

Zriaďovateľ Názov školy a školského zariadenia 

Dotácia na 
prevádzku 
a mzdy na 

žiaka/dieťa  
 v eurách 

Mesto 
Trnava 

Materské školy podľa čl. 1 bod a)  1 768 

ZŠ a MŠ Vančurova 1 533 

ZŠ a MŠ I. Krasku 1 276 

ZUŠ M. S. Trnavského  636 

ZUŠ Mozartova 435 

Školské kluby pri ZŠ podľa čl.1 bod d) 334 

Školské jedálne pri ZŠ podľa čl.1 bod e) 117 

Centrum voľného času – Kalokagatia, Strelecká 1 248 

Cirkev Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11 1 564,54 

ŠJ pri ZŠ A. Merici, Halenárska 45 103 

ŠKD pri ZŠ A. Merici, Halenárska 45 294 

ŠSZČ pri ZŠ A. Merici, Halenárska 45 117 

ŠJ pri Gymnáziu A. Merici (žiaci do 15 rokov), 
Hviezdoslavova 10 63,38 

Právnická 
alebo 

fyzická 
osoba 

Súkromná ZUŠ D. Nebylu, Hollého 8  179,50 

Súkromná materská škola Meduška,  
Dedinská 27 698,04 

Centrum detskej reči, Kalinčiakova 29  66,47 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva, Kollárova 34 66,48 

Súkromná materská škola Smile,  

Markovičova 1/A 698,04  

 
 

čl. 2 

Účinnosť 
 
 

 Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. novembra 2010.  
 

  
 
 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 19.10. 2010 

Vyvesené dňa: 22.10. 2010 
Zvesené dňa: ....................... 

 
   

  
 
 

 
  Ing. Štefan Bošnák, v. r. 

  primátor mesta Trnava 


