
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 podľa § 

28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vydáva toto 

 

N Á V R H 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ....../2019, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia sa mení a dopĺňa 

takto: 

1. V Článku 2 v odseku 1. sa v druhej vete mení text „do 25 rokov“ na „od 5 rokov veku do 

dovŕšenia 25 rokov veku“, 

2. v Článku 2 v odseku 1. sa v predposlednej vete mení text „do 15 rokov“ na „ od 5 rokov veku 

do dovŕšenia 15 rokov veku“, 

3. v Článku 2 v odseku 1. sa vypúšťa posledná veta, 

4. v Článku 2 v odseku 2. sa vypúšťa posledná veta, 

5. v Článku 2 v odseku 4. sa vypúšťa posledná veta, 

6. v Článku 2 v odseku 5. sa v štvrtej vete mení text „do 15 rokov“ na „do dovŕšenia 15 rokov 

veku“, 

7. Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na   

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

   zariadenia sa nahrádza Prílohou č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. 

8. Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na   

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

  zariadenia sa nahrádza Prílohou č. 2 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu. 

 

Článok 2 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

............... 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.03.2019. 

                                    

 

 

                                                                                                      Mgr. Peter Fiabáne 

                                                                                                    primátor mesta Žilina                                 



Príloha č.1: 

 

 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Kategória školy, školského zariadenia 

Priemerná výška 

finančných 

prostriedkov na 

mzdy a prevádzku 

pre školy a školské 

zariadenia                 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta 

Žilina (€) 

Výška finančných 

prostriedkov na 

mzdy a prevádzku 

pre cirkevné                      

a súkromné školy       

a školské zariadenia 

(€) 

   Dieťa materskej školy 2 560,19 2 304,17 

   Dieťa špeciálnej materskej školy x 5 756,22 

   Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej  
1 378,57 1 240,71 

   forme vyučovania 

   Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 
450,14 405,13 

   forme vyučovania 

   Dieťa školského klubu detí 562,68 506,41 

   Dieťa centra voľného času 131,99 118,79 

   Potenciálny stravník - žiak základnej školy 168,80 151,92 

   Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva x 168,80 

   Dieťa školského internátu do 15 rokov veku x x 



                                            Príloha č. 2: 

 

                                                                                                       

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok ..................... 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Identifikačné údaje žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

Názov zriaďovateľa:  

Adresa/sídlo:  

IČO zriaďovateľa:  

DIČ zriaďovateľa:  

Štatutárny zástupca:  

Číslo účtu, na ktoré sa finančné prostriedky 

poskytnú: 
 

Číslo telefónu:  

e-mail:  

Identifikačné údaje o škole/školskom zariadení 

Názov školy/školského zariadenia:  

Adresa/sídlo:  

Údaje o počte žiakov/detí do dovŕšenia 15 rokov veku k 15. 09. 20.. 

Druh školy/školského zariadenia Počet žiakov/detí/poslucháčov k 15.09.20.. 

Materská škola  

Materská škola pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 
 

Základná umelecká škola: individuálna forma               

                                                vyučovania 
 

                                                skupinová forma  

                                                vyučovania 
 

Školský klub detí  

Centrum voľného času  

Zariadenie školského stravovania (potenciálni 

stravníci) 
 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  

Školský internát  

 

V ...................................... dňa ................................................. . 

Vypracoval/vypracovala: ........................................................... 

Číslo telefónu: ...........................................................................  

e-mail: .......................................................................................  

 

Čestne prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku sú úplné, 

pravdivé a správne. 

Beriem na vedomie, že uvedenie neúplných, nepravdivých a nesprávnych údajov je považované za porušenie pravidiel 

a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované. 

 

         

                                                                                                                        ..................................................................... 

                                                                                                                                    pečiatka a podpis zriaďovateľa   


