MESTO ŢIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 9/2017

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených
na prevádzku a mzdy
na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území mesta Ţiar nad Hronom v znení VZN č.
11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016.

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Ţiar nad Hronom č. 117/2017
zo dňa : 11.12. 2017

Účinné odo dňa: 29.12. 2017

Mestské zastupiteľstvo v Ţiari 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 ţiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta
Ţiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016.

Článok I
VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na
ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených
na území mesta Ţiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013 , VZN č. 12/2014, VZN č.
18/2015, VZN č. 10/2016 sa mení a dopĺňa takto:
1. Ustanovenie § 2 ods. 2 písmeno a) znie:
a) Počtom detí materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, ţiakov
školského klubu detí, základnej umeleckej školy, zariadenia školského stravovania pre
ţiakov základnej školy rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom
kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru začínajúceho školského roka, ktorý škola a
školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. V školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboţenská
spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba, rozhodných na pridelenie dotácií na
mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, sa započítava ich počet len do 15 rokov
veku ţiaka.
Rozhodným počtom je počet:
1) ţiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme
vzdelávania od piatich rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku podľa stavu k 15.
septembru začínajúceho školského roka; v cirkevných školách ţiakov do 15 rokov veku,
2) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
3) ţiakov v školských kluboch detí z nultého aţ piateho ročníka základnej školy podľa stavu k
15. septembru začínajúceho školského roka,
4) všetkých ţiakov základných škôl, podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského
roka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţiar nad Hronom, štátom uznanej cirkvi (v cirkevnej
škole ţiakov do 15 rokov veku) – školské stravovanie,
5) do počtu detí centra voľného času sa započítavajú deti od päť rokov veku do dovŕšenia 15
rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Ţiar nad Hronom podľa stavu k 1. januáru
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Dieťa centra voľného času v
zriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa započítava len jedenkrát.
2. V ustanovení § 2 ods. 2 písmeno e) bod 5 sa slová „ predchádzajúceho kalendárneho“
nahrádzajú slovami „začínajúceho školského“.

3. Za prílohu č. 6 sa dopĺňa príloha č. 7 - Výška finančných prostriedkov na prevádzku
a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţiar nad Hronom na príslušný rok – 2018 a výška
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy , dieťa
materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej
cirkvi na príslušný rok – 2018.

Článok II
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom č. 117/2017 zo dňa 11.12.2017 a nadobúda účinnosť
15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Ţiar nad Hronom.
2. Primátor mesta Ţiar nad Hronom sa splnomocňuje vydať úplné znenie Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy
na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia zriadených na území mesta Ţiar nad Hronom v znení neskorších
nariadení.

V Ţiari nad Hronom, 14.12.2017

Mgr. Peter Antal
primátor mesta

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môţu
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme
na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Ţiar nad Hronom, elektronicky na email: adriana.gilanova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou
moţno 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 Ţiar nad Hronom
od: 24.11.2017
do: 10.12.2017
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Ţiar nad Hronom
od: 14.12.2017
do: 29.12.2017

Príloha č. 7
Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ţiar nad Hronom na rok 2018
dotácie
dotácia na
výchovnopočet
prevádzku a
vzdelávací
výška dotácií
ţiakov/detí mzdy na 1
proces v
na rok 2018
spolu
k
ţiaka /dieťa
zmysle § 6 ods.
celkom
15.9.2017 na rok 2018
13 a 14 zákona
v €
v€
č. 596/2003 Z.
z.
v€
ZUŠ, Jilemnického ulica č. 2
518
785
406 630
52 760
459 390
MŠ, Ul. Dr. Janského č.8
525
2 617
1 373 925
261 255
1 635 180
ŠKD, Ul. Dr. Janského č. 2
158
461
72 838
35 642
108 480
ŠKD, Ul. M. R. Śtefánika č. 17
248
461
114 328
28 323
142 560
ŠKD, Jilemnického ulica č. 2
72
461
33 192
20 718
53 910
CVČ, Ul. M. R. Štefánika č. 17 s
286
153
43 758
70 242
114 000
trvalým pobytom na území obce
CVČ - detí z obcí a miest bez
1622
70,28
114 000
114 000
pobytu
ŠJ pri ZŠ, Ul. Dr. Janského č. 2
440
118
51 920
146 400
198 320
ŠJ pri ZŠ, Ul. M. R. Štefánika č. 17
641
118
75 638
172 802
248 440
ŠJ pri ZŠ, Jilemnického ulica č. 2
285
118
33 630
102 180
135 810
Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi na rok 2018
dotácie
dotácia na
výchovnopočet
prevádzku a
vzdelávací
výška dotácií
ţiakov/detí mzdy na 1
proces v
na rok 2018
spolu
k
ţiaka /dieťa
zmysle § 6 ods.
celkom
15.9.2017 na rok 2018
13 a 14 zákona
v €
v€
č. 596/2003 Z.
z.
v€
51
2 303,30
117 469
117 469
MŠ, Ul. A. Kmeťa č. 1
ŠKD, Ul. A. Kmeťa č. 1

125

406,90

50 863

50 863

CVČ, Ul. A. Kmeťa č. 1

212

135,00

28 620

28 620

výdajná školská jedáleň pri ZŠ

337

104,00

35 048

35 048

