
 

 

M E S T O  Ž I A R  N A D  H R O N O M  
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 10/2016 

 

 

ktorým  sa  mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených 

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

a školského zariadenia  zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 

11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015. 

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. 143/2016 
zo dňa : 01.12. 2016 

Účinné odo dňa: 20.12. 2016 



Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hornom v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na  

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

samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) ktorým sa mení a a dopĺňa VZN č. 3/2013 o 

určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy   na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  zriadených na území mesta 

Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015. 

 

 
 

 
Článok I 

 
VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy  na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia  zriadených 

na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013 , VZN č.  12/2014, VZN č. 18/2015     

sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. Za prílohu č. 5 sa dopĺňa príloha č. 6 - Výška finančných prostriedkov na prevádzku 

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

zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Žiar nad Hronom  na príslušný rok – 

2017 a výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy , dieťa materskej školy a školského zariadenia  v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi  na príslušný rok – 2017.  

 

 
 

Článok II 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 143/2016 zo dňa 01.12.2016 a nadobúda 
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.  

 
 
 
 

                                                                                            Mgr. Peter Antal 

                                                                                             primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme 
na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na e-
mail:  adriana.gilanova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom 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. 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia:  
 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom  
od:  15.11.2016 
do:  30.11.2016 
 
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta  Žiar nad Hronom  
od: 05.12.2016 
do: 20.12.2016 



 

 
Príloha č. 6  

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom na rok 2017                                            

  

počet 
žiakov/detí 

k 
15.9.2016 

dotácia na 
prevádzku a 
mzdy na 1 
žiaka /dieťa 
na rok 2017      

v € 

spolu 

dotácie 
výchovno-
vzdelávací 
proces v 

zmysle § 6 ods. 
13 a 14 zákona 
č. 596/2003 Z. 
z.               v € 

výška dotácií 
na rok 2017         

celkom                                                          
v  € 

  

ZUŠ, Jilemnického ulica č. 2 535 785 419 975 27 575 447 550   

MŠ, Ul. Dr. Janského č.8  529 2 076 1 098 204 365 196 1 463 400   

ŠKD, Ul. Dr. Janského č. 2 461 156 71 916 39 376 111 292   

ŠKD, Ul. M. R. Śtefánika č. 17 595 156 92 820 49 395 142 215   

ŠKD, Jilemnického ulica č. 2 292 156 45 552 5 722 51 274   

CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17 s 
trvalým pobytom na území obce 

283 175 49 525 63 875 113 400   

CVČ - detí z obcí a miest bez 
pobytu 

1564 72,5 113 400 
  

  

ŠJ pri ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2 461 119 54 859 46 429 101 288   

ŠJ pri ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17 595 119 70 805 62 270 133 075   

ŠJ pri ZŠ, Jilemnického ulica č. 2 292 119 34 748 35 558 70 306   

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

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi na rok 2017 

  

počet 
žiakov/detí 

k 
15.9.2016 

dotácia na 
prevádzku a 
mzdy na 1 
žiaka /dieťa 
na rok 2017      

v € 

spolu  

dotácie 
výchovno-
vzdelávací 
proces v 

zmysle § 6 ods. 
13 a 14 zákona 
č. 596/2003 Z. 
z.               v € 

výška dotácií 
na rok 2017         

celkom                                                          
v  € 

  

MŠ, Ul. A. Kmeťa č. 1 51 1 827 93 200   93 200   

ŠKD, Ul. A. Kmeťa č. 1 335 156,00 52 380   52 380   

CVČ, Ul. A. Kmeťa č. 1 217 154,00 33 470   33 470   

výdajná školská jedáleň pri ZŠ 335 104,50 35 000   35 000   


