
 

 

   

 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 

TRNAVA 

 

    

 VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 374 
 

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 

 
 
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, ktorým sa 

určuje výška 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.  
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PRVÁ ČASŤ 
  

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
  

čl. 1 

Predmet úpravy 
 
 

         Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je určenie výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy (ďalej len „dotácia na prevádzku a mzdy“) 
na: 

- žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trnava,   

- dieťa cirkevnej materskej školy a dieťa cirkevného školského zariadenia 
zriadeného na území mesta Trnava, ktoré je na základe rozhodnutia 
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky, 
- dieťa súkromnej materskej školy a dieťa súkromného školského 

zariadenia zriadeného na území mesta Trnava, ktoré je na základe 

rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky.  

 
   

 

DRUHÁ ČASŤ 

 
čl. 2 

Školy a školské zariadenia zriadené na území mesta Trnava, ktorým je 

zasielaná dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka  
 

 
Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka je zasielaná nasledovným školám 
a školským zariadeniam: 

 
(1) v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava:   

 
a) Materské školy  
 

 Materská škola  Beethovenova 16 
 Materská škola  Botanická 12 
 Materská škola  Čajkovského 28 

 Materská škola  Hodžova 40 
 Materská škola  Jiráskova 25 

 Materská škola  K. Mahra 9 
 Materská škola  Limbová 4 
 Materská škola  Ľudová 27 

 Materská škola  Murgašova 13 
 Materská škola  Narcisová 2 

 Materská škola  Okružná 19 
 Materská škola  Okružná  27 
 Materská škola  Ružindolská 8 
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 Materská škola  Spartakovská 6 

 Materská škola  Spartakovská 10 
 Materská škola  T. Tekela 1 
 Materská škola  V jame 27 

 Materská škola  Vajanského 3 
 

b) Základné školy s materskými školami 

 
 Základná škola s materskou školou I. Krasku 29 

 Základná škola s materskou školou Vančurova 38 
 
 

c) Základné umelecké školy 
 

 ZUŠ M. Sch. Trnavského, Štefánikova 2 
 ZUŠ Mozartova 10 
 

d) Školské kluby  
 
 Školský klub detí  pri ZŠ A. Kubinu 34 

 Školský klub detí  pri ZŠ Atómová 1 
 Školský klub detí  pri ZŠ J. Bottu  27 

 Školský klub detí  pri ZŠ M. Gorkého 56 
 Školský klub detí  pri ZŠ I. Krasku 29 
 Školský klub detí  pri ZŠ K. Mahra 1 

 Školský klub detí  pri ZŠ Nám. SUT 12 
 Školský klub detí  pri ZŠ Spartakovská 5 

 Školský klub detí  pri ZŠ Vančurova 38 
 
 

e) Školské jedálne 
 
 Školská jedáleň pri ZŠ A.Kubinu 34 

 Školská jedáleň pri ZŠ Atómová 1 
 Školská jedáleň pri ZŠ J. Bottu  27 

 Školská jedáleň pri ZŠ M. Gorkého 56 
 Školská jedáleň pri ZŠ I. Krasku 29 
 Školská jedáleň pri ZŠ K. Mahra 1 

 Školská jedáleň pri ZŠ Nám. SUT 12 
 Školská jedáleň pri ZŠ Spartakovská 5 
 Školská jedáleň pri ZŠ Vančurova 38 

 
 

f) Centrum voľného času 
 
 Kalokagatia – Centrum voľného času, Strelecká 1   
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(2) v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti: 

 
 Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11 
 Školská jedáleň pri ZŠ  A. Merici, Halenárska  45 

 Školský klub detí pri ZŠ A. Merici, Halenárska 45 
 Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ A. Merici,  

Halenárska 45 
 Školská jedáleň pri Gymnáziu A. Merici (žiaci do 15 rokov) 

 

 
(3) v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby: 

 
 Súkromná základná umelecká škola D. Nebylu, Hollého 8   
 Súkromná materská škola Meduška, Dedinská 27 

 Súkromná materská škola SMILE, Markovičova 1/A  
 Centrum detskej reči, Kalinčiakova 29  
 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 34 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 5 

 

 

 

 
   čl. 3 

Výška dotácie 
 

  Výška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2011 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)  2 044,24 

ZŠ a MŠ Vančurova 1 304,26 

ZŠ a MŠ I. Krasku 1 380,23 

ZUŠ M. S. Trnavského  629,57 

ZUŠ Mozartova 471,25 

Školské kluby pri ZŠ podľa čl.1 bod d) 348,24 

Školské jedálne pri ZŠ podľa čl.1 bod e) 121,07 

Centrum voľného času – Kalokagatia, Strelecká 1 248 

Cirkev Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11 1 799 

ŠJ pri  ZŠ  A. Merici, Halenárska 45 107 

ŠKD pri ZŠ  A. Merici, Halenárska 45 308,73 

ŠSZČ pri ZŠ A. Merici, Halenárska 45 53,20 

ŠJ pri Gymnáziu A. Merici (žiaci do 15 rokov), 

Hviezdoslavova 10 107 

Právnická 
alebo 
fyzická 

osoba 

Súkromná ZUŠ D. Nebylu, Hollého 8  209 

Súkromná materská škola Meduška,  

Dedinská 27 – nad tri roky 

 

813 

Súkromná materská škola Meduška,  

Dedinská 27 – do troch rokov /1 dieťa/       1 586 

Súkromná materská škola SMILE, Markovičova 1/A 813 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Kollárova 34 77,40 

Centrum detskej reči, Kalinčiakova 29 77,40 
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čl. 4 
Termín a spôsob poskytovania dotácií 

 

(1) Finančné prostriedky na dotáciu na prevádzku a mzdy sa 
poukazujú Mestu Trnava podľa zákona č. 564/2004 Z. z. 

o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
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. 

(2) Dotáciu na prevádzku a  mzdy poskytne Mesto Trnava 

zriaďovateľovi podľa článku 2 odseku 2 a 3 tohto VZN na základe 
žiadosti zriaďovateľa, v zmysle ustanovenia  § 6 ods. 12, písm.  b) 
a g) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej  správe a školskej 

samospráve a  o zmene a doplnení  niektorých zákonov  v znení  
neskorších predpisov.  

(3) Výšku dotácie oznámi mesto zriaďovateľom podľa článku 2 odseku 2 
a 3 tohto VZN najneskôr do 30 dní po nadobudnutí účinnosti 
zákona o štátnom rozpočte. 

(4) Mesto Trnava poskytne zriaďovateľovi podľa článku 2 odseku 2 a 3 
tohto VZN  dotáciu vo výške 1/12  zo sumy určenej v odseku 1 tohto 
článku, vždy po 20. dni v  kalendárnom mesiaci za príslušný 

kalendárny mesiac.  

(5) Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom 

kalendárnom roku na poskytovanie dotácií schváli Mestské 
zastupiteľstvo mesta Trnava v rozpočte. 

 

  
TRETIA ČASŤ 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

čl. 5 
Účinnosť 

 
 

      Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  dňom 

1. januára  2011. 
 
 
                                                                    Ing. Štefan Bošnák, v. r., 
                                                                  primátor mesta Trnava 
 
 
 
 
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 23. 11. 2010 
Vyvesené dňa: 26. 11. 2010 
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