
Dôvodová správa: 
 

Zákon č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 597/2007 o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov  
a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve,  s účinnosťou od 1. januára 2010 upravil  postup obce pri poskytovaní dotácií na 
mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia. Podľa čl. II. bodu 2 zákona č.596/2004 Z.z.  
je obec povinná určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského 
zariadenia všeobecne záväzným nariadením.  

 
VZN 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 vydáva po 
schválení rozpočtu mesta Sereď pre každý rozpočtový rok osobitne. 

 
Navrhovaná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia je 

prepočítaná  zo schváleného objemu rozpočtovaných výdavkov jednotlivých školských 
rozpočtových organizácií na rok 2011 a počtu detí a žiakov k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola, školské zariadenie vykázala v štatistickom 
výkaze Škol MŠ SR 40-01. 

 
Predkladaný návrh VZN mesta Sereď č.2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 
zariadenia na území mesta Sereď okrem výšky dotácie na žiaka na rok 2011 určuje tiež 
príjemcu dotácie, účelovosť použitia dotácie, termíny jej poskytnutia prijímateľovi , ako tiež 
termín jej zúčtovania s mestom s odvolaním na súvisiace právne predpisy. 

 
Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú mestom poskytované 

príjemcovi z výnosu dane z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa 
osobitných predpisov. V priebehu rozpočtového obdobia je možné predmetné VZN 
aktualizovať dodatkami (napr. pri zmene rozpočtu mesta).  

. 
 

 
Návrh VZN č. 2/2011 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. 
 


