
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. 


