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MESTO TRNAVA 

MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 
 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE Č. 594  
ktorým sa mení VZN č. 578 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta Trnava  na rok 2022 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti v zmysle článku 67 

a 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. 12 písm. c) 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, 

ustanoveniami 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 nariadením 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 mení všeobecne záväzné nariadenie č. 578 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Trnava na rok 2022 (ďalej iba „VZN“). 
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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Týmto VZN sa dopĺňa za tabuľkou v Čl. 3 „Výška finančných prostriedkov“ 
tabuľka s nasledujúcim textom: 

 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava uznesením č. 1021 

zo dňa 22.9.2022 

(2) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť dňa 7.10.2022 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                               JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r. 

                                 primátor mesta Trnava 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa: 22.9.2022 

 

Vyvesené dňa: 23.9.2022 

Zvesené dňa: 8.10.2022 

 

 Kategória škôl a školských zariadení 

Priemerná výška 

finančných 

prostriedkov 

v eurách  

od 8.-12.2022 

 

Mesto Trnava 

podľa čl. 2 ods. 1 

Materské školy podľa písm. a)  
2 813,27 

Materské školy v ZŠ s MŠ podľa písm. b) 

Materské školy – dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
3 009,06 

Základné umelecké školy podľa písm. c)  - individuálna forma 

výuky 
1 514,84 

Základné umelecké školy podľa písm. c) – skupinová forma výuky   494,64 

Školské kluby detí pri ZŠ s MŠ podľa písm. b) 618,30 

Školské jedálne pri ZŠ s MŠ podľa písm. b), MŠ podľa písm. a) 185,49 

Centrum voľného času podľa písm. d) 113,36 


