
 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

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

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2015 
 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: 167/2015 

                                   zo dňa: 10.12.2015 

 

Účinné odo dňa:29.12.2015 



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. 

 

 
 

 
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  sa mení a 

dopĺňa takto:  

 

1. Za prílohu č. 4 sa dopĺňa príloha č. 5 - 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 – 

2016 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 – 2016.  

 

 
 

Článok II 
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 167/2015 zo dňa 10.12.2015 a nadobúda 
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.  

 
 
 
 

                                                                                            Mgr. Peter Antal 

                                                                                             primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Potvrdenie o dobe vyvesenia:  
 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom  
od:  25.11.2015 
do:  09.12.2015 
 
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta  Žiar nad Hronom  
od: 14.12.2015 
do: 29.12.2015 



 

 
Príloha č. 5  

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 2016                                            

  

počet 
žiakov/detí 

k 
15.9.2015 

dotácia na 
prevádzku a 
mzdy na 1 
žiaka /dieťa 
na rok 2016      

v € 

spolu 

dotácie 
výchovno-
vzdelávací 
proces v 

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

výška dotácií 
na rok 2016         

celkom                                                          
v  € 

  

ZUŠ, Jilemnického ulica č. 2 520 634 329 680 15 520 345 200   

MŠ, Ul. Dr. Janského č.8  525 2134 1 120 350 142 537 1 262 887   

ŠKD, Ul. Dr. Janského č. 2 456 156 71 136 34 354 105 490   

ŠKD, Ul. M. R. Śtefánika č. 17 565 156 88 140 33 880 122 020   

ŠKD, Jilemnického ulica č. 2 306 140 42 840 1 700 44 540   

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

238 139 33 082 65 518 98 600   

CVČ - detí z obcí a miest bez 
pobytu 

1586 62,17 98 600 
  

  

ŠJ pri ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2 456 110 50 160 40 600 90 760   

ŠJ pri ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17 565 110 62 150 57 480 119 630   

ŠJ pri ZŠ, Jilemnického ulica č. 2 306 110 33 660 27 850 61 510   

 
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 2016 

  

počet 
žiakov/detí 

k 
15.9.2015 

dotácia na 
prevádzku a 
mzdy na 1 
žiaka /dieťa 
na rok 2016      

v € 

  

dotácie 
výchovno-
vzdelávací 
proces v 

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

výška dotácií 
na rok 2016         

celkom                                                          
v  € 

  

MŠ, Ul. A. Kmeťa č. 1 44 1 878 82 650    82 650   

ŠKD, Ul. A. Kmeťa č. 1 321 137,70 44 202    44 200   

CVČ, Ul. A. Kmeťa č. 1 208 123,07 25 599    25 600   

výdajná školská jedáleň pri ZŠ 321 96,7 31 050    31 050   


