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 MESTO  STARÁ  TURÁ 
Mestský úrad Stará Turá 

 

 

 

V Starej Turej, 28.01.2020      Bod programu:                                                              

           

 

 

 

 

 

Materiál 

pre  . zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 20.02.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Názov materiálu:     Návrh VZN č.  / 2020,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie   č. 1/2019   o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Stará Turá .  

                             

 

Materiál obsahuje:  

1) Dôvodová správa 

2) Stanovisko Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie 

3) Stanovisko Komisie pre školstvo a kultúru 

4) Návrh uznesenia 

5) Návrh VZN 

 
 

 

                                

Spracoval:  Mgr. Elena Sládková,                                     ........................................................... 

                  oddelenie školstva a sociálnych vecí   

 

Schválil:    Mgr. Soňa Krištofíková, prednosta                  ........................................................... 

 

Predkladá:  Mgr. Elena Sládková,                                     ........................................................... 

                  oddelenie školstva a sociálnych vecí 
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1)                                                                                                                       

Dôvodová správa 

 

(1)  Dôvodom návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia ja nahradiť pôvodnú prílohu č. 

1 „Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia od 01.06.2019“  novou prílohou „Určenie výšky 

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

dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Stará Turá“ od 01.04.2020. 

(2) Mesto    Stará Turá  určuje podľa § 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  a s použitím nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 

Z. z. o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

(ďalej len  „nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z .z. “) všeobecne záväzným nariadením výšku 

dotácie na mzdové a prevádzkové náklady na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a  školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá, ktorá sa 

nachádza v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

(3) Dôvodom novej právnej úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia  je aktualizácia 

prílohy č. 1  – úprava výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na žiaka/resp. dieťa  vyššie 

uvedených škôl a školských zariadení, vychádzajúcu z platného znenia  prílohy č. 3 

nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z., ktoré uvádza výšku koeficientov pre jednotlivé druhy 

škôl.  

(4) Zároveň je nutné rešpektovať v návrhu výšky  dotácií  aj aktuálnu výšku výnosu 

podielovej  dane pre mesto na príslušný kalendárny rok a z toho vyplývajúci jednotkový 

koeficient – pri zohľadnení súčasného počtu prijatých  žiakov a detí v školách a školských 

zariadeniach na území mesta Stará Turá. 

(5) Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia o určení  výšky dotácie na prevádzku a 

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

ostávajú nezmenené. 

(6)   Pri zmene a doplnení tohto všeobecne záväzného nariadenia   sa vychádza z toho, že 

sa príloha nariadenia bude každoročne meniť  vzhľadom na každoročnú zmenu vyššie 

uvedených dotknutých právnych predpisov  a preto sa zmena nebude riešiť vydaním nového 

nariadenia  ale len zmenou prílohy platného nariadenia.. 
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2) Stanovisko  komisií 

 

 Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie MsZ v Starej Turej na svojom 

zasadnutí prerokovala návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o  určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a školských zariadení  so sídlom  na území mesta Stará Turá. 

                             a odporúča  MsZ v Starej Turej tento návrh schváliť. 

Komisia pre školstvo a kultúru MsZ v Starej Turej na svojom zasadnutí prerokovala návrh 

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení  

so sídlom  na území mesta Stará Turá. 

a odporúča  MsZ v Starej Turej  tento návrh schváliť . 

 

 

3) Návrh uznesenia: 
                                                

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá prerokovalo na svojom zasadnutí návrh VZN, ktorým 

sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom  na 

území mesta Stará Turá a týmto  

 

s c h v a ľ u j e  

 

VZN  č.   /2020  Nar. , ktorý sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o   určení výšky dotácie na 

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

zariadení  so sídlom  na území mesta Stará Turá. 
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N á v r h  V š e o b e c n e  z á v ä z n é h o  n a r i a d e n i a   

č.             /   2020 

zo  dňa 28.01.2020 
 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 

školy a  školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Turá  

(ďalej len „nariadenie“). 

 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Stará Turá   podľa § 6   v spojení s § 29 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

Čl. I 

Nariadenie sa mení a dopĺňa takto : 

Príloha č. 1 nariadenia  „Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.6.2019“ sa nahrádza 

novou prílohou  č. 1„Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.4.2020“ v znení  :  
 

 „Príloha č. 1 

  

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia od 1.4.2020. 

 

Školy a školské zariadenia zriadené mestom Stará Turá Dotácia na mzdy  

a prevádzku na žiaka (dieťa) 

od 1.4.2020 

v  eurách 

                                                     

Základná umelecká škola individuálna forma 

1 583 

Základná umelecká škola skupinová forma 
514 

ZUŠ-spolu 
919 

Materská škola 
3 016 

 

Centrum voľného času  

118 

  

Školský klub detí  

457 

Školská jedáleň pri ZŠ- 723ž. 
181 

                                                                                                 „ 
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Čl. II 

 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  zastupiteľstva mesta Stará Turá UZN 

č...........................................zo dňa 20. februára  2020.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. apríla 2020. 

                                                                                           

 

 

                                                                                     PharmDr. Leopold Barszcz 

                                                                                                       primátor 

 

 

 

Vyvesené dňa:  

Zvesené dňa: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


