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M E S T O       S E N E C  

Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
 
 
 
 

 
 

 
Názov normy: 
VZN mesta Senec o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.  
 
 
Druh normy: 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/2010 
 
 
 
Účel normy: 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy  
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských  zariadení so sídlom na 
území Mesta Senec, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do 
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR. 

 
 
Oblasť platnosti: 
Smernica je platná pre kompetentných zamestnancov mesta Senec, základné umelecké školy,  
materské školy a školské  zariadenia so sídlom na území Mesta Senec 
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Vzťah k už vydaným všeobecne záväzným nariadeniam a interným normám mesta 
Senec: 
ruší VZN č. 8/2009 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školského zariadenia zo dňa 10.12.2009 
 
 
 
 
Gestorský útvar: 
Školský úrad 

Schválil: 
MsZ  
Ing. Karol Kvál 
primátor mesta  

Dátum schválenia: 
                         09. 12. 2010 
Dátum účinnosti: 
                         01. 01. 2011 
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  Mesto Senec, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov,  § 6 ods. 12 písm. d) 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, 
§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o  
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

 
  vydáva 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 o výške dotácie na prevádzku a 

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

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 
(1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku a účel 
použitia dotácie na prevádzku a mzdy ( ďalej len „dotácia“) na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a školských  zariadení so sídlom na území Mesta Senec, ktoré sú 
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 
Ministerstva školstva SR.  

Článok 2 
Poskytovanie dotácie 

 
(1) Poskytovateľom dotácie je Mesto Senec. 
(2)    Prijímateľ dotácie – Mesto Senec poskytuje dotácie  na kalendárny rok školám 
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec, zriaďovateľovi 
súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy 
a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských 
zariadení a sú  zriadené na území Mesta Senec (príloha č.1). 

 
Článok 3 

Použitie dotácie 
 

 (1)  Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na 
prevádzku a mzdy. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, 
účinne a účelne.  

Článok 4 
Výška dotácie 

 
(1)  Určenie ročnej výšky dotácie na prevádzku a mzdy na jedného žiaka alebo na jedno 
dieťa  obsahuje príloha č. 2 tohto nariadenia. 
(2)  Výška dotácie sa každoročne poskytuje podľa počtu žiakov základnej umeleckej 
školy, detí materskej školy a detí školského zariadenia, podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka a na základe kritérií a spôsobu rozdeľovania výnosu 
dane z príjmov fyzických osôb. 
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 (3) Dotácia bude  prijímateľovi súkromného zariadenia poskytovaná mesačne vo výške 
jednej dvanástiny ročnej výšky dotácie, a prijímateľovi zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Senec na základe preukázateľných potrieb. 
 

Článok 5 
Zúčtovanie dotácie 

 
(1)  Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec, ktorým bola 
poskytnutá dotácia podľa tohto nariadenia, sú povinné pridelenú dotáciu zúčtovať v termínoch 
a spôsobom určeným zriaďovateľom. 
(2)    Zriaďovateľ súkromnej školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia poskytnutá, 
je povinný zúčtovať dotáciu s Mestom Senec v termíne:  
     a) do 31. januára – vyúčtovanie dotácie za obdobie od 01. 01. do 31. 12. predchádzajúceho 
kalendárneho roka 
b) do 30. apríla – zriaďovateľ súkromnej  školy a školského zariadenia predloží  správu 
o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. 
(3)  V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného roka, je prijímateľ 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet Mesta Senec do 31. decembra 
aktuálneho kalendárneho roka. 
 

Článok 6 
Kontrola použitia dotácie 

 
(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 
tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór mesta, poverení zamestnanci mesta,  poslanci 
mesta a ostatné oprávnené orgány. 
(2)  Prijímateľ dotácie na prevádzku a mzdy je povinný predložiť všetky doklady, 
preukazujúce hospodárné, efektívné, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných 
prostriedkov. 
 

Článok 7 
Záverečné  ustanovenia 

 
(1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú prílohy č. 1 a  2.  
(2) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území 
Mesta Senec, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné 
právne predpisy. 
(3)     Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením  Mestského 
zastupiteľstva č. 111/2010 dňa  09.12. 2010. 
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2011. 
(5) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 8/2009 o výške dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského 
zariadenia zo dňa 10.12.2009. 

 



Príloha č.1

ZOZNAM  ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, KTORÝM  MESTO SENEC POSKYTUJE DOTÁCIE

Škola a školské zariadenie Adresa Zriaďovateľ
Základná umelecká škola Fándlyho 20, Senec Mesto Senec
Súkromná základná umelecká škola Nám. 1. mája č. 2, Senec Renata Rovňáková, Dúhová 16, Senec
Renaty Madarászovej
Materská škola Fándlyho 2, Senec Mesto Senec
Materská škola s VJM Fándlyho 20, Senec Mesto Senec
Materská škola Kollárova 23, Senec Mesto Senec
Materská škola Košická 40, Senec Mesto Senec
Materská škola Kysucká 9, Senec Mesto Senec
Súkromná materská škola Fándlyho 21, Senec Alfonzová Iveta a Magdolenová Alena,Senec
Súkromná materská škola Senec- Svätý Martin č. 3, Senec Eva Hurtová, Senec
Školský klub detí pri ZŠ J.G. Tajovského 1, Senec Mesto Senec
Školský klub detí pri ZŠ Mlynská 50, Senec Mesto Senec
Školský klub detí pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec Mesto Senec
Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Dialničná 1, Senec PaedDr.Argaláš Andrej, 925 22 Jánovce, okr. Galanta
Školská jedáleň  pri ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec Mesto Senec
Školská jedáleň  pri ZŠ Mlynská 50, Senec Mesto Senec
Školská jedáleň   pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec Mesto Senec
Školská jedáleň pri ZŠ pri SLVS, Dialničná , Senec PaedDr.Argaláš Andrej, 925 22 Jánovce, okr. Galanta



Príloha č. 2 
 

VÝŠKA DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ 
ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA, KTORÉ SÚ ZRIADENÉ NA ÚZEMÍ MESTA SENEC 

NA ROK 2011. 
 
 
 

Základná umelecká škola dotácia na žiaka 

Základná umelecká škola, Fándlyho 20, Senec - zriaďovateľ Mesto Senec  
individuálna forma štúdia 641,29 € 

kolektívna forma štúdia 394,64 € 
Súkromná základná umelecká škola Renaty Madarászovej  

individuálna forma štúdia 478,50 € 
kolektívna forma štúdia 297,00 € 

 

 
Materská škola  dotácia na dieťa 
Materská škola, Fándlyho 2, Senec- zriaďovateľ Mesto Senec 1683,41 € 
Materská škola s VJM, Fándlyho 20, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 1438,18 € 
Materská škola, Kollárova 23, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 1583,11 € 
Materská škola, Košická 40, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 1817,14 € 
Materská škola, Kysucká 9, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 1761,28 € 
Súkromná materská škola - zriaďovateľ Anfolzová Iveta a Magdolenová Alena 1155,00 € 
Súkromná materská škola - zriaďovateľ Eva Hurtová 1155,00 € 

 

 



Školský klub detí dotácia na žiaka 
Školský klub detí pri ZŠ J. G. Tajovského 1, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 436,50 € 
Školský klub detí pri ZŠ, Mlynská 50, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 430,47 € 
Školský klub detí pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec - zriaďovateľ mesto Senec 631,05 € 

 
Súkromné liečebno-výchovné sanatórium  dotácia na žiaka 
Súkromné liečebno-výchovné sanatórium - zriaďovateľ PaedDr. Argaláš Andrej                                       5291,00 € 

Školská jedáleň dotácia na žiaka 
Školská jedáleň pri ZŠ, Tajovského 1, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 108,05 € 
Školská jedáleň pri ZŠ, Mlynská 50, Senec – zriaďovateľ Mesto Senec 163,80 € 
Školská jedáleň pri ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho 2, Senec - zriaďovateľ mesto Senec 163,87 € 
Školská jedáleň pri ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom zariadení   71,50 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: Pre výpočet dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
               Mesta Senec na rok 2011, boli použité predpokladané  bežné výdavky na osobné náklady, predpokladané bežné výdavky 
               na zabezpečenie prevádzky škôl a školských zariadení a predpokladané príjmy škôl a školských zariadení. 
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