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Dôvodová správa: 
 
     Uznesením MsZ v Seredi č.271/2009 zo dňa 15.-16.12.2009 bolo schválené    VZN mesta 
Sereď č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď. 
Prílohami č.1 a č.2 schváleného VZN bola určená výška dotácie na mzdy a prevádzku na 
žiaka na rok 2010, vypočítaná zo sumy finančných prostriedkov schválených v rozpočte 
mesta Sereď na rok 2010 pre školské rozpočtové organizácie zriadené mestom a ŠKD pri 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorého zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Trnavská 
arcidiecéza. 
     Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú mestom poskytované 
príjemcom z výnosu dane z príjmov FO, ktoré sú mestu prideľované zo štátneho rozpočtu 
podľa osobitných predpisov. 
     Uznesením MsZ č. 57/2010 zo dňa 20.-21.04.2010 bola schválená 1. zmena rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2010, ktorou sa okrem iného schválilo zvýšenie rozpočtu Materskej školy 
ul. Komenského a Materskej školy ul. D. Štúra. Schválenou úpravou rozpočtov MŠ mesto 
nevyhovelo požiadavkám riaditeliek v plnom rozsahu z dôvodu nepriaznivého vývoja tvorby 
výnosu dane z príjmov FO. Dotačné rozpočty MŠ na mzdy a bežnú prevádzku po 1. zmene 
rozpočtu na rok 2010 predstavujú sumu 706 433 €, čo ešte stále predstavuje oproti roku 2009 
nižší  objem výdavkov o 38 036 €. V priebehu rozpočtového roka bola avizovaná tiež potreba 
niektorých presunov rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi školskými zariadeniami, 
ktoré bolo možné  v rámci schváleného rozpočtu mesta na rok 2010  riešiť za daného stavu 
rozpočtovým opatrením tak, aby zmeny nemali dosah na celkovú výšku rozpočtovaných 
príjmov a výdavkov schváleného rozpočtu mesta Sereď na rok 2010. 
      Z ustanovení zákona č.179/2009Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.597/2003Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov a  zákona č. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy  vyplýva, že pri zmenách rozpočtu škôl a školských zariadení v priebehu 

rozpočtového roka je potrebné aktualizovať, upraviť výšku dotácie schválenej 
príslušným VZN obce. Presuny rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi školami 
a školskými zariadeniami bez ich vplyvu na celkový objem príjmov a výdavkov rozpočtu 
mesta Sereď predstavujú zmenu rozpočtov škôl a školských zariadení, ktorú je potrebné 
premietnuť do zmeny VZN mesta Sereď č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia na území mesta Sereď dodatkomč.1/2010, ktorý predkladáme. 
    Vzhľadom na skutočnosť, že výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka príslušnej 

školy a školského zariadenia je stanovená v prílohe č.1 a prílohe č.2 schváleného 

všeobecne záväzného nariadenia, predkladáme návrh na dodatok č.1/2010 k VZN 

č.5/2009 o určení výšky dotácie ..., ktorým sa mení príloha č.1 a č. 2 všeobecne 

záväzného nariadenia. 
    Spracovaná tabuľková príloha poskytuje informáciu o aktuálnej a navrhovanej výške 
dotácie na žiaka pre rok 2010.   

Návrh Dodatku č.1/2010 k VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie ... bol predložený na 
pripomienkovanie školskej, legislatívno-právnej  a finančnej komisii pri  MsZ  v Seredi. 
Návrh Dodatku č.1/2010 k VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území 
mesta Sereď bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Sereď   a zverejnený spôsobom obvyklým, 
v súlade s ustanoveniami § 6, ods. 8, 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení. 



Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 6 a 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v platnom znení, §19 zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a §7 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

 

sa    u z n á  š  a  

 

 

na Dodatku č. 1/2010 k VZN mesta Sereď č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

zariadenia na území mesta Sereď 

 

 

a) bez pripomienok 

      b)   s pripomienkami 

 

 

 



                                 Návrh  
 
 

Dodatku č.1/2010 k   VZN  č.5 /2009 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia  na území mesta Sereď 

 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle  § 6 a 11, ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.    
o obecnom zriadení     v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 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 v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto Dodatku č.1/2010  všeobecne záväzného nariadenia. 
 
 
VZN mesta Sereď č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď, 
schválené uznesením MsZ v Seredi č. 271/2009 zo dňa 15.-16.12.2009, ktoré nadobudlo 
účinnosť dňom 01.01.2010  sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
                                                                     

§ 4 
Určenie výšky a účelu dotácie 

 
Mení a dopĺňa  sa ods. 1, 2 nasledovne: 

1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa  materskej školy, žiaka školského klubu detí, školského strediska 
záujmovej činnosti, zariadení školského stravovania pre žiakov ZŠ a centra voľného času 
v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Sereď   je stanovená  Dodatkom č.1/2010 k VZN mesta 
Sereď č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta 
Sereď v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia. 

 

     2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka  školského klubu 
detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi 
Trnavská arcidiecéza,  je stanovená  Dodatkom č.1/2010 k VZN mesta Sereď č. 5/2009 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď v prílohe č.2 
všeobecne záväzného nariadenia. 

 



 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 
 
Vkladá  sa nové znenie odstavca č.2) nasledovne: 
 
 
2) 
 a) Dodatkom č.1/2010 k VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta 
Sereď sa mení  príloha č.1 VZN č.5/2009 o výške Dotácie  na rok 2010 na prevádzku a mzdy 
na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej   pôsobnosti mesta Sereď,   
zaradených v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR.   
 
 
 b) Dodatkom č.1/2010 k VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta 
Sereď sa mení  príloha č.2 VZN č.5/2009 o výške Dotácie na rok 2010 na prevádzku a mzdy 
na žiaka ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, zaradenú v sieti škôl a školských 
zariadení MŠ SR. 
 
 
Pôvodné odstavce č. 2), 3) sa nemenia a prečísľujú na sa ods. 3), 4): 
 
 
Vkladajú sa nové odstavce č.5), 6) a 7) v znení : 
 
 
5) Ostatné ustanovenia VZN mesta Sereď č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia na území mesta Sereď sa nemenia. 
 
 
6) Tento dodatok č.1/2010 k VZN mesta Sereď č. 5/2009 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia na území mesta Sereď bol schválený uznesením MsZ č..... zo dňa 
15.06.2010. 
 
 
7) Tento dodatok č.1/2010 k VZN mesta Sereď č. 5/2009 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka 
školského zariadenia na území mesta Sereď nadobúda účinnosť dňom  01.07.2010 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1) 
Dodatok č.1/2010 k VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta 
Sereď 
Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej   pôsobnosti mesta Sereď,   zaradených v sieti škôl a školských zariadení 
MŠ SR   
 
 
Príloha č.2) 
Dodatok č.1/2010 k VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta 
Sereď 
Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, zaradený v sieti 
škôl a školských zariadení MŠ SR     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
                                                                                              Mgr. Vladimír Vranovič 
                                                                                                     primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1)  

Návrh 

dodatku č. 1/2010 k VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta 
Sereď 
 
 
Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Sereď, zaradených v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR 
 
 
 

 
Kategória škôl a školských 

zariadení 

 
Dotácia na mzdy a prevádzku  

na žiaka / rok v € 
 
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa,  
Komenského ul. č. 1136/36, Sereď 

 
456,04 

 
 
Materská škola, Ul. D. Štúra 2116/36, Sereď  

 
1798,94 

 
Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, Sereď 

 
1707,37 

 
Školský klub detí pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho 
ul. 763/7A, Sereď 

 
295,48 

 
Školský klub detí pri ZŠ Pavla Országha 
Hviezdoslava, Komenského ul. 3064/41, Sereď 

 
347,09 

 
Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského, 
Komenského ul. 1227/8, Sereď 

 
400,75 

 
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Juraja 
Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, Sereď 

 
169,56 

 
Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Jana 
Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, Sereď 

 
93,78 

 
Centrum voľného času Junior, Ul. Komenského 
1227/8, Sereď 

 
182,21 

 
Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 
763/7A, Sereď 

 
73,90 

 
Školská jedáleň pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, 
Komenského ul. 3064/41, Sereď 

                    
66,47 

 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2) 

Návrh 

dodatku č. 1/2010 k VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území 
mesta Sereď 
 
Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka Školského klubu detí pri CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda v Seredi v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská 
arcidiecéza, zaradeného v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR     
 
 
 
 
 

 
Kategória škôl a školských 

zariadení 

 
Dotácia na mzdy 

a prevádzku  
na žiaka / rok  v € 

 
Školský klub detí pri CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda, Komenského ul. 3064/41, Sereď  

 
344,28 

                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v €

1 2 3=1x2 4 5 6 7=6/1 8=4/1

Materská škola ul. D. Štúra 200 31,0 6200,0 305 338 324 604 359 787 1 798,94 1 526,65
Materská škola ul. Komen. 237 31,0 7347,0 361 829 381 829 404 646 1 707,37 1 526,70
Spolu MŠ 437 31,0 13547,0 667 167 706 433 764 433
ŠKD ZŠ J. Fándlyho 117 6,0 702,0 34 571 34 571 34 571 295,48 295,48
ŠKD ZŠ P. O. Hviezdoslava 123 6,0 738,0 36 344 36 344 42 692 347,09 295,48
ŠKD ZŠ J. A. Komenského 95 6,0 570,0 28 071 28 071 38 071 400,75 295,48
Spolu ŠKD 335 6,0 2010,0 98 986 98 986 115 334 344,28
ŠJ ZŠ J. Fándlyho 581 2,0 1162,0
osobitne ŠZŠ 29 2,0 58,0
Spolu ZŠ J. Fándlyho 610 2,0 1220,0 60 081 60 081 45 081 73,90 98,49
ŠJ ZŠ P. O. Hviezdoslava 775 2,0 1550,0
osobitne ŠZŠ 30 2,0 60,0
osobitne CZ 135 1,3 175,5
Spolu ZŠ P. O. Hviezdoslava 940 1785,5 87 832 87 832 62 484 66,47 93,53
Spolu ŠJ ZŠ 1550 3005,5 147 913 147 913 107 565
ŠSZČ ZŠ J. Fándlyho 79 3,7 292,3 14 395 14 395 13 395 169,56 182,21
ŠSZČ ZŠ J. A. Komenského 147 3,7 543,9 26 785 26 785 13 785 93,78 182,21
Spolu ŠSZČ ZŠ 226 3,7 836,2 41 180 41 180 27 180
ZUŠ Individuálne 237 13,0 3081,0
ZUŠ skupinové 381 8,0 3048,0
ZUŠ spolu 618 6129,0 301 835 301 835 281 835 456,04 488,40
CVČ 237 3,7 876,9 43 185 43 185 43 185 182,22 182,22

Spolu originálne kompetencie 1 300 266 1 339 532 1 339 532

ŠKD pri CZŠ sv.Cyrila a Metoda 19 3,7 344,28 295,48

spracovali : Ing.Lukáčová, J.Kováčová
príloha č.1 materiálu

Súčasná 
suma dotácie 

na 1 žiaka 

      Návrh zmeny výšky dotácie na žiaka v  zmysle dodatku č.1/2010 k VZN č. 5/2009 - porovnanie
(dotácie kryté z podielových daní mesta)

Škola, školské zariadenie

Počet žiakov 
podľa výkazu 

40-01 k 15. 
09. 2009

Hodnota 
koeficientu                
v zmysle NV 

668/2004 Z. z.

Prepočítaný 
počet žiakov r. 

2010

Schválená 
dotácia od 
mesta MsZ 
15.12.2009

Schválená 
dotácia po 1. 

zmene 
rozpočtu 

mesta,MsZ 
20.4.2010

Návrh 
rozpočtového 

opatrenia 
presun financií, 
MsZ 15.6.2010 

Navrhovaná 
suma dotácie 
na 1 žiaka po 
rozpočtovom 

opatrení 
15.6.2010


