
Názov materiálu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 137/2019 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov 

Predkladateľ: Ing. Denis Kristek, prednosta MsÚ Leopoldov 

Dátum spracovania: 28. 11. 2019 

Určenie pre orgán mesta:  komisie MZ, Mestské zastupiteľstvo, hlavný kontrolór 

Východisko - zdôvodnenie potreby materiálu 

§ 6 ods. (12) písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve: 

Obec určí všeobecne záväzným nariadením pre základné umelecké školy, jazykové školy a 

materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: 

1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a 

školských zariadení, 

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, 

jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu, 

3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v 

zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné 

jedlo alebo doplnkové jedlo a  

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 

zariadení vychádza z rozpočtových požiadaviek ZŠ a MŠ, ktoré sa do rozpočtu mesta 

premietajú nasledovne: 

Základná škola: 

10.1.2. Originálne kompetencie – školská jedáleň  113 884 eur 

10.1.3. Originálne kompetencie – školský klub  102 720 eur 

Materská škola: 

11.2.2. Originálne kompetencie     460 570 eur 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 137/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a 

mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta 

Leopoldov bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa 22. 11. 2019  a týmto dňom bol zverejnený 

aj na webovom sídle mesta.  



Pripomienky bolo možné zasielať do 02. 12. 2019 písomne (na adresu Mesto Leopoldov, 

Hlohovská cesta 104/2, 920 41  Leopoldov) alebo elektronicky (na e-mailovú adresu 

sekretariat@leopoldov.sk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na schválenie VZN je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov (§ 12 ods. 

7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  

Účinnosť predkladaného VZN je stanovená na 01. 01. 2020.  

Zhrnutie a odporúčania: 

V čase od zverejnenia materiálu došlo k úprave VZN vzhľadom aj na úpravu rozpočtu na rok 

2020 a zmeny sú vyznačené žltou farbou. 

Odporúčame schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 137/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území 

mesta Leopoldov v upravenom znení. 

Návrh na nariadenie: 

MZ schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 137/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území mesta Leopoldov. 

 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

§ 6 

Všeobecne záväzné nariadenia obce 

(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo zverejní obec jeho 

vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dná pred rokovaním obecného 

zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle 

obce v tej iste lehote. 

 

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, 

počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu 

nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 

textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z 

pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 

navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
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