
 

 

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  

N Á V R H 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ....../2017, 

 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016  

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. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy 

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

zariadenia sa mení takto:  

1.   V článku 2 ods. 4 znie:  

4.   Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v školskom 

klube detí základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podielom 

rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií, nákladov na odstránenie havárií 

a kapitálových výdavkov) všetkých školských klubov detí základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a počtom všetkých detí navštevujúcich 

školské kluby detí základných škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. 

predchádzajúceho roka. V prípade, že táto výška prekračuje 100 % výšky súčinu 

príslušného koeficientu z Prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády SR č. 668/2004 Z.z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov a hodnoty jednotkového koeficientu na rok na jedného prepočítaného žiaka, 

vo VZN sa určí ako priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

suma vypočítaná podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu 

dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výška finančných 

prostriedkov pre zriaďovateľov súkromných a cirkevných školských klubov detí 

základných škôl, zriadených na území mesta Žilina, sa určí vo výške 90 % 

z finančných prostriedkov vypočítaných na dieťa školského klubu detí základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Rozpočet pre súkromných a cirkevných 

zriaďovateľov sa určí podľa počtu detí v školskom klube detí základnej školy k 15.09. 

predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Mesto Žilina má 

možnosť dofinancovať výdavky školských klubov detí základných škôl vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti nad rámec Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov z iných vlastných príjmov.  

2.     V článku 2 ods. 5 znie: 

5. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v centre 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podielom rozpočtu  na 

mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií, nákladov na odstránenie havárií 

a kapitálových výdavkov) centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina a počtom všetkých detí v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 



 

 

Mesta Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 podľa stavu 

k 15.09. predchádzajúceho roka a v zozname členov centra voľného času od 15 do 25 

rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Žilina. V prípade, že táto výška 

prekračuje 100 % výšky súčinu príslušného koeficientu z Prílohy č. 3 k Nariadeniu 

vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

v znení neskorších predpisov a hodnoty jednotkového koeficientu na rok na jedného 

prepočítaného žiaka, vo VZN sa určí ako priemerná výška finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku suma vypočítaná podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov. Výška finančných prostriedkov pre zriaďovateľov súkromných 

a cirkevných centier voľného času, zriadených na území mesta Žilina, sa určí vo výške 

90 % z finančných prostriedkov vypočítaných na dieťa centra voľného času 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Rozpočet pre súkromných a cirkevných 

zriaďovateľov sa určí podľa počtu detí v centre voľného času k 15.09. 

predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 do dovŕšenia 15 

rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Žilina. Mesto Žilina má možnosť 

dofinancovať výdavky centra voľného času vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nad 

rámec Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov z iných vlastných príjmov. 

Finančné prostriedky sa poskytujú na 1 dieťa v 1 záujmovom krúžku v 1 centre 

voľného času podľa tohto bodu. Ak zákonný zástupca prihlási dieťa do dvoch a viac 

centier voľného času vrátane centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina, finančné prostriedky sa poskytnú centru voľného času v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina. Ak zákonný zástupca prihlási dieťa do dvoch a viac centier 

voľného času okrem centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

a zriaďovatelia sa nedohodnú na jednom prijímateľovi finančných prostriedkov, 

prijímateľa finančných prostriedkov určí Mesto Žilina. 

3.   V článku 2 ods. 6 znie: 

6.  Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy 

v zariadeniach školského stravovania pri školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina sa určí podielom rozpočtu  na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií, 

nákladov na odstránenie havárií a kapitálových výdavkov) všetkých zariadení 

školského stravovania  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a počtom všetkých 

žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina evidovaných 

v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho 

roka. V prípade, že táto výška prekračuje 100 % výšky súčinu príslušného koeficientu 

z Prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a hodnoty jednotkového 

koeficientu na rok na jedného prepočítaného žiaka, vo VZN sa určí ako priemerná 

výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku suma vypočítaná podľa 

Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve v znení neskorších predpisov. Výška finančných prostriedkov pre 

zriaďovateľov súkromných a cirkevných zariadení školského stravovania pri školách, 

zriadených na území mesta Žilina, sa určí vo výške 90 % z finančných prostriedkov 

vypočítaných na žiaka školy v zariadení školského stravovania pri škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Rozpočet pre súkromných a cirkevných 

zriaďovateľov sa určí podľa počtu žiakov školy do dovŕšenia 15 rokov veku k 15.09. 

predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Mesto Žilina má 

možnosť dofinancovať výdavky v zariadeniach školského stravovania pri školách vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nad rámec Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov z iných vlastných príjmov.  



 

 

  

  

 

Článok 2 

 

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 28/2016 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. 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 

11/2017,  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016 o výške finančných 

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

školy a dieťa školského zariadenia. 

 

2.   Všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  Mestským   zastupiteľstvom v Žiline 

dňa .............. 

 

3. Všeobecne záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  odo dňa 03.11.2017. 

 

 

                                                                                       

 

                              

 

                                                                                               Ing. Igor Choma 

                                                                                           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, zriadených na území mesta Žilina 

na rok 2017 

 

Kategória školy, školského zariadenia 

Priemerná výška 
finančných 

prostriedkov na 
mzdy a prevádzku 
pre školy a školské 

zariadenia 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta 
Žilina rok 2017 (€) 

Výška finančných 
prostriedkov na 

mzdy a prevádzku 
pre cirkevné a 

súkromné školy a 
školské zariadenia 

na rok 2017 (€) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Dieťa materskej školy  2 232,34 2 009,11 

 

 

 
Dieťa špeciálnej materskej školy  x 5 690,94  

 

 

 Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
vyučovania 

1 110,67 999,60 
 

 
 

 

 
 Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej  forme 

vyučovania 
360,00 324,00 

 

 

 
 

 
 

Dieťa školského klubu detí 303,23 272,91 

 

 

 
Dieťa  centra voľného času 86,76 78,08 

 

 

 
Potenciálny stravník - žiak základnej školy 141,97 127,77 

 

 

 Dieťa v centre špeciálno-pedagogického 
poradenstva  

X 166,89 

 

 

 
Dieťa školského internátu do 15 rokov veku   x 

 
1 251,51 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 


