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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I.      schvaľuje: 

 

návrh všeobecne záväzného nariadenia č.  /2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie č. 3/2015 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 

2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského 

zariadenia 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

      

     Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v zmysle § 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 vydáva 

všeobecne záväzné nariadenia týkajúce sa výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia.  

     Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 zo dňa 09.03.2015 určilo výšku finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa centra voľného času podľa doporučeného koeficientu 

MŠVVaŠ SR pre rok 2015, nakoľko v Centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina prebiehala reorganizácia smerujúca k racionalizácií. Po realizácií racionalizačných 

opatrení a prehodnotení reálnych potrieb finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

centra voľného času navrhujeme úpravu výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

dieťa centra voľného času  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  Žilina na sumu 111,- €, výšku 

dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa cirkevného alebo súkromného centra voľného času podľa 

článku 2 určiť na sumu 97,68 €. 

 

     Predkladaný materiál má dopad na rozpočet Mesta Žilina, predstavuje navýšenie v kapitole 

školstvo vo výške približne 159 608 €. 

 

     Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný v Komisii školstva a mládeže, 

Komisii finančnej, Komisii kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja a Mestskou 

radou v Žiline, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline tento návrh prerokovať 

a schváliť. 

 

 

 



 

 
Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v zmysle § 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 vydáva toto  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. ....../2015, 

 

 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o výške finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy, alebo školského zariadenia 

 
  

 

Článok 1  

 

Článok 4, bod 5 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

     (5) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na rok 2015 na dieťa  

centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa týmto určuje na sumu 111 €. 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na rok 2015 na dieťa cirkevného 

alebo súkromného centra voľného času podľa článku 2 sa určuje na sumu 97,68 €. 

 

 

 

                                                                      Článok 2  

 

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 o výške finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy, alebo školského zariadenia ostávajú nezmenené.  

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.   /2015  bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom 

v Žiline dňa ..................................... 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.   /2015  nadobúda účinnosť dňa ................... 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Igor Choma 

                                                                                             primátor mesta Žilina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


