
 

 

Mesto Trstená v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ods.2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) 

zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Vlády č. 668/2004 Z. z.  o 

rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  10/2015 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

zriadených na území mesta Trstená 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je úprava financovania škôl a školských 

zariadení zriadených na území mesta Trstená. 

 

Čl. 2 

Predmet úpravy 

 

1. V Článku 2 sa odsek 11 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: 

„ d) škola s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti, právnickej osoby, alebo fyzickej osoby.“  

 

2. Článok 3 odsek 2 písmeno a) znie: 

„ a) Základnej umeleckej školy (ZUŠ) od 3 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa 

počtu prijatých žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovania a podľa počtu žiakov ZUŠ v 

skupinovej forme vyučovania podľa stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho 

roka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená, v neštátnych školách podľa počtu žiakov do 

15 rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka“.  

 

3. V Článku 3 odsek 2 písmeno e) sa slová „ na školský rok 2014/2015“ nahrádzajú slovami 

 „ v aktuálnom školskom roku“. 

 

 



 

4. Článok 3 odsek 2 písmeno g) znie: 

„ g) Materskej školy ako súčasti Základnej školy s materskou školou podľa počtu detí 

prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v 

zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi“. 

 

5. V Článku 5 odsek 2 sa na konci prvej vety pripájajú slová „ okrem školy podľa odseku 3)“. 

 

6. V článku 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Na nájomné za prenájom je prijímateľ dotácie-Súkromná základná umelecká škola 

Ľubomíra Hoľmu oprávnená použiť ročne maximálne 30 %  z dotácie pridelenej pre školu.“ 

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. 

 

7. Príloha č.1 sa nahrádza novým znením takto: 

Minimálna výška dotácie na osobné a prevádzkové náklady na rok 2016 pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trstená a ostatných 

zriaďovateľov 

Kategória školy 

Školské zariadenie 

Výkonový ukazovateľ 

Hodnota v € 

Materská škola 

Dieťa 

 

1 979,00 

Základná umelecká škola 

Žiak v individuálnej forme vyučovania  

 

802,00 

Žiak v skupinovej forme vyučovania 

 

 

492,00 

Školský klub detí pri ZŠ P. O. Hviezdoslava   

105,45 

Školská jedáleň pri ZŠ P. O. Hviezdoslava   

115,20 

Centrum voľného času 

Dieťa centra 

 

80,00 

Centrum voľného času iného zriaďovateľa 

1 hodina (60 minút) záujmového vzdelávania poskytnutá dieťaťu 

od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku v CVČ  

 

0,95 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŚ R. Dilonga  

115,20 

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ R. Dilonga  

105,45 

Materská škola ako súčasť ZŠ s MŠ R. Dilonga   

1 979,00 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  

125,00 

Súkromná základná umelecká škola Ľubomíra Hoľmu  

492,00 



 

Čl.3 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej 

tabuli mesta a internetovej stránke mesta Trstená dňa 20. novembra 2015. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom 

uznesením č. 373/XII/2015 dňa 8. decembra 2015. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta 

a na internetovej stránke mesta Trstená dňa 15. decembra 2015.   

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016. 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ing. Juraj Bernaťák 

                                                                                                                            primátor 

 

 

 

 

 

 


