
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA 

TRNAVA 
 

 

    

 VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 424 
 

o určení výšky dotácie poskytovanej základným umeleckým 
školám, materských školám a školským zariadeniam 

zriadeným  na  území  mesta Trnava na rok 2014 a na 
záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na 

území  mesta Trnava, ktoré navštevujú centrá voľného času 
zriadené mimo územia 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 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, 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 o určení výšky dotácie poskytovanej 

základným umeleckým školám, materských školám a školským zariadeniam 
zriadeným na území mesta Trnava na rok 2014 a na záujmové vzdelávanie 

detí s trvalým pobytom na území mesta Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času zriadené mimo územia mesta Trnava.  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je: 

 určenie podrobností financovania základných umeleckých škôl, 

materských škôl a školských zariadení zriadených na území mesta 
Trnava, 

 určenie výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na: 

- žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa súkromnej 
materskej školy a dieťa súkromného školského zariadenia zriadeného 

na území mesta Trnava, ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky, 



- vrátane finančných prostriedkov na stravovanie žiakov, finančných 

prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času 
a finančných prostriedkov na deti školských klubov, ktoré navštevujú 

základné školy na území mesta (ďalej len „dotácia“). 

 určenie výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 

s trvalým pobytom na území mesta Trnava, ktoré navštevujú centrá 
voľného času zriadené mimo územia mesta Trnava  

 

Čl. 2 
Príjemca dotácie 

 

 
(1) Školy a školské zariadenia zriadené na území mesta Trnava, ktorým 

je poskytovaná dotácia: 
 
1.1 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava:   

 
a) Materské školy bez právnej subjektivity  

 Materská škola, L. van Beethovena 16,  

 Materská škola, Botanická 12, 

 Materská škola, Čajkovského 28 

 Materská škola, Hodžova 40 

 Materská škola, Jiráskova 25 

 Materská škola, Limbová 4 

 Materská škola, Murgašova 13 

 Materská škola, Narcisová 2 

 Materská škola, Okružná  27 

 Materská škola, Spartakovská 10 

 Materská škola, T. Tekela 1 

 Materská škola, V jame 27 

 Materská škola, Vajanského 3 
 

b) Základné školy s materskými školami ako právne subjekty 

 Základná škola s materskou školou,  A. Kubinu 34 

 Základná škola s materskou školou,  Atómová 1 

 Základná škola s materskou školou, Ulica I. Krasku 29 

 Základná škola s materskou školou,  K. Mahra 11  

 Základná škola s materskou školou, Spartakovská 

 Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15 

 Základná škola s materskou školou,  Vančurova 38 

 
 

 
 



c) Základné umelecké školy 

 ZUŠ M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2 

 Základná umelecká škola, Ulica Mozartova 10 

 
d) Školské kluby  

 Školský klub detí  pri ZŠ s MŠ,  A. Kubinu 34 

 Školský klub detí  pri ZŠ s MŠ,  Atómová 1 

 Školský klub detí  pri ZŠ, Jána Bottu  27 

 Školský klub detí  pri ZŠ, M. Gorkého 21 

 Školský klub detí  pri ZŠ s MŠ,  I. Krasku 29 

 Školský klub detí  pri ZŠ s MŠ, K. Mahra 11 

 Školský klub detí  pri ZŠ s MŠ, Nám. SUT 15 

 Školský klub detí  pri ZŠ s MŠ, Spartakovská 5 

 Školský klub detí  pri ZŠ s MŠ, Vančurova 38 

 
e) Školské jedálne 

 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ,  A.Kubinu 34 

 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ,  Atómová 1 

 Školská jedáleň pri ZŠ,  Jána Bottu  27 

 

 Školská jedáleň pri ZŠ,  M. Gorkého 21 

 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Ulica I. Krasku 29 

 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Kornela Mahra 11 

 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Nám. SUT 15 

 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Spartakovská 5 

 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Vančurova 38 

 

 
f) Centrum voľného času 

 Kalokagatia – Centrum voľného času, Strelecká 1   
 
1.2 v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti: 

 Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11 

 Cirkevná MŠ ako súčasť ZŠ A. Merici, Halenárska 45 

 Školská jedáleň ako súčasť ZŠ  A. Merici, Halenárska  45 

 Školský klub ako súčasť ZŠ A. Merici, Halenárska 45 

 Centrum voľného času pri ZŠ A. Merici, Halenárska 45 

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

 
 
 



1.3 v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby: 

 Súkromná základná umelecká škola pri štúdiu baletu D. Nebylu, 
Hollého 8   

 Súkromná základná umelecká škola, Zámočnícka 36/1,  

 Súkromná materská škola, Dedinská 27 

 Súkromná materská škola SMILE, Markovičova 1/A  

 Súkromná materská škola, Limbová 3 

 Súkromná školská jedáleň, Limbová 3 

 Súkromný školský klub, Limbová 3 

 Centrum detskej reči, Kalinčiakova 29  

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova 34 

 Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu, Hollého 8 
(žiaci do 15 rokov) 

 

(2) Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je aj iná obec, ktorá je 
zriaďovateľom centra voľného času zriadeného mimo územia 

mesta Trnava a ktorá požiada o dotáciu na záujmové vzdelávanie 
detí s trvalým pobytom na území mesta Trnava 

 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



Čl. 3 

Výška dotácie 
 

Výška dotácie na rok 2014 sa určuje nasledovne: 

 
Zriaďovateľ 

Názov školy a školského zariadenia 

Dotácia  
na 

žiaka/dieťa 
 v eurách 

na rok 
2014 

Mesto 
Trnava 

Materské školy podľa čl. 2, odst. 1 bod a), b),   1 920,02 

ZUŠ M. Sch. Trnavského, Ulica Štefánikova 2“:  

V individuálnej forme  vyučovania 835,46 

V skupinovej forme vyučovania 558,35 

ZUŠ, Ulica Mozartova 10 – skupinová forma vyuč. 558,35 

Školské kluby pri ZŠ a ŠK pri ZŠ s MŠ podľa čl.2, 
odst.1 bod d) 125 

Školské jedálne pri ZŠ a ŠJ pri ZŠ s MŠ podľa čl.2, 
odst. 1 bod e) 161,95 

Centrum voľného času – Kalokagatia, Strelecká 1 297,96 

Cirkev Cirkevná MŠ sv. Alžbety, Ustianska 11 1 689,62 

Cirkevná MŠ ako súčasť ZŠ A. Merici, Halenárska 45 1 689,62 

ŠJ pri  ZŠ  A. Merici, Halenárska 45 142,52 

ŠKD pri ZŠ  A. Merici, Halenárska 45 110 

CVČ pri ZŠ A. Merici, Halenárska 45 262,21 

ŠJ pri Gymnáziu A. Merici (žiaci do 15 rokov), 
Hviezdoslavova 10 142,52 

 Súkromná základná umelecká škola, Zámočnícka 
36/1 – skupinová forma vyučovania 

 
491,35 

Právnická 
alebo 

fyzická 
osoba 

Súkromná ZUŠ D. Nebylu, Hollého 8 – skupinová 
forma vyučovania 491,35 

Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu, 

Hollého 8 – stravovanie žiakov do 15 rokov veku  142,52 

Súkromná materská škola SMILE,Markovičova 1/A 1 689,62 

Súkromná materská škola, Dedinská 27,   1 689,62 

Súkromná materská škola ako súčasť ZŠ, Limbová 3  1 689,62 

Súkromná školská jedáleň ako súčasť ZŠ, Limbová 3 142,52 

Súkromný školský  klub  ako súčasť ZŠ Limbová 3 110 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva, Kollárova 34 102,52 

Centrum detskej reči, Kalinčiakova 29 102,52 

 Centra voľného času, mimo územia Trnavy 65 

 
 

 
 



Čl. 4 

 
Podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských 

škôl, školských zariadení 
 

(1)  Finančné prostriedky poskytované v rámci dotácie pre základné 

umelecké školy, materské školy a školské zariadenia 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)  Povinnosťou škôl a školských zariadení podľa článku 2 ods. 1, bod 1.1, 
písm. b) až f) je vypracovať Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov 
na príslušný rok a tri ďalšie nasledujúce roky a vypracovaný návrh 

rozpočtu predložiť do 30. septembra predchádzajúceho roku Mestu 
Trnava ako zriaďovateľovi; Objem finančných prostriedkov pre školy 

a školské zariadenie podľa predchádzajúcej vety sa určuje na základe 
nevyhnutných potrieb finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
školy a školského zariadenia. 

(3)  Materské školy podľa článku 2 odsek 1, bod 1.1, písm. a) ako 
zariadenia bez právnej subjektivity sú zaradené priamo do rozpočtu 
Mesta Trnava; ich náklady na bežné výdavky sú uhrádzané mesačne, 

podľa skutočnej potreby osobných a prevádzkových výdavkov. 

(4) Výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo 
súkromný zriaďovateľ sa určuje vo výške 88 % zo sumy dotácie určenej 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta1. 

(5)  Výška dotácie pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení podľa článku 

2, odsek 1, bod 1.2 a 1.3 tohto VZN sa určuje v závislosti od počtu 
žiakov základnej umeleckej školy, detí materskej školy a detí školského 
zariadenia vo veku do 15 rokov, vykázaných v štatistickom výkaze Škol 

(MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. 9. 2013; štatistický výkaz podľa 
predchádzajúcej vety predkladá zriaďovateľ školy a školského 
zariadenia podľa článku 2, odsek 1, bod 1.2 a 1.3 tohto VZN Mestu 

Trnava do dňa 25. septembra 2013.  

 

(6)  Výška dotácie pre zriaďovateľa podľa článku 2 odsek 2 tohto VZN sa 
určuje v závislosti od počtu detí s trvalým pobytom na území mesta 
Trnava, prijatých do centra voľného času, oznámených v rámci žiadosti 

zriaďovateľa podľa článku 2 odsek 2 tohto VZN, ktorá musí byť 
doručená Mestu Trnava do 31. marca 2014, a ktorej prílohou je zoznam 
detí s trvalým pobytom na území mesta Trnava, prijatých do centra 

voľného času, s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia 

                                                           
1
 § 6 ods. 12, písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov 



a adresy trvalého pobytu dieťaťa; prílohou žiadosti podľa prvej vety 

tohto odseku sú ďalej kópie rozhodnutí o prijatí dieťaťa do centra 
voľného času a kópia zriaďovacej listiny centra voľného času.  

Čl. 5 
Spôsob poskytovania dotácií 

(1) Dotáciu poskytne Mesto Trnava zriaďovateľovi podľa článku 2 odseku 1, 

bod 1.2 a 1.3 tohto VZN na základe žiadosti zriaďovateľa2. 

(2) Výšku dotácie oznámi mesto zriaďovateľom podľa článku 2 odseku 1, 
bod 1.1, písm. b) až f), bod 1.2,  a bod 1.3 tohto VZN najneskôr do 31. 

januára 20143. 

(3)  Mesto Trnava poskytne dotáciu podľa tohto VZN školám a školským 

zariadeniam podľa článku 2 odseku 1, bod 1.1, písm. b) až f) tohto VZN 
a zriaďovateľom podľa článku 2, odsek 1, bod 1.2 a 1.3 tohto VZN, 
mesačne, vo výške 1/12 zo sumy určenej v článku 3 tohto VZN, vždy do 

28. dňa v kalendárnom mesiaci. O každom poukázaní dotácie bude 
prijímateľ dotácie písomne informovaný. 

 Dotácia pre materské školy podľa článku 2 odseku 1, bod 1.1, písm. a) 
tohto VZN zostáva v rozpočte Mesta Trnava na rok 2014, pričom jej 
použitie je viazané na účel uvedený v článku 1 tohto VZN. 

(4) Podmienky poskytnutia dotácie zriaďovateľovi centra voľného času 
podľa článku 2, odsek 2 tohto VZN budú upravené v zmluve 
o spolupráci uzatvorenej medzi mestom Trnava a zriaďovateľom podľa 

článku 2 odsek 2 tohto VZN. 

 (5) Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom        

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

 

 

Čl. 6 

Účel a zúčtovanie dotácie  

(1) Zriaďovateľ podľa článku 2, odsek 1, bod 1.2 a 1.3, školy a školské 
zariadenia podľa článku 2 odseku 1, bod 1.1, písm. b) až f) tohto VZN 

a zriaďovateľ podľa článku 2 odsek 2 tohto VZN sú oprávnení použiť 
dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov škôl 
a školských zariadení a pri jej použití  musia zabezpečiť hospodárnosť, 

efektívnosť, účelnosť a účinnosť jej použitia. 

(2) Zúčtovanie poskytnutej dotácie predkladá prijímateľ podľa článku 2, 

odsek 1, bod 1.1,1.2 a 1.3 v termíne k 30.6. 2014 a k 31.12.2014 
a prijímateľ podľa článku 2 odsek 2 k 31.12.2013. 

                                                           
2
 § 6 ods. 12, písm.  b) a g) zákona č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe  v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov 
3
 § 39f ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe  v školstve a školskej samospráve v znení neskorších  

predpisov 



(3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného 

kalendárneho roka sú zriaďovatelia podľa článku 2, odsek 1, bod 1.2 
a 1.3, školy a školské zariadenia podľa článku 2 odseku 1, bod 1.1, 

písm. b) až f) a zriaďovateľ podľa článku 2 odsek tohto VZN povinní 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Trnava do 31.12. 
príslušného kalendárneho roka.  

 
 
 

Čl. 7 
Účinnosť 

 
Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť 1. januára 2014.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                        Ing. Vladimír Butko,v.r.   
                                                         primátor mesta Trnava   

 

 
 
 

 
 

 
 
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 10.12.2013 

 
Vyvesené dňa: 13.12. 2013 

 
 


