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Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec 

v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4,  

Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Predkladá:      Návrh na uznesenie: 

Ing. Eva Lukáčová     MsZ v Hlohovci  

prednostka MsÚ 

 

       s c h v a ľ u j e  

       Dodatok č. 9 k Všeobecne   

       záväznému nariadeniu č. 114/2010  

       o určení výšky dotácie na prevádzku 

       a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

       školy, dieťa materskej školy  

       a školských zariadení so sídlom na území  

       mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, 

       Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, 

       Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 

       a Dodatku č. 8. 

             

Spracoval:       

Ing. Mária Janičková       

vedúca odd. spol. vecí     

            Termín plnenia: 23.11.2012  

       Zodpovedá: Mgr. Andrea Kleimanová 

 

Prerokované: 

Komisia kultúry a vzdelávania 

dňa 24.09.2012 

- odporučené 

MsR dňa 25.10.2012 

 

 

Hlohovec, november 2012 



Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku 

č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 

 

 

Dodatok č. 9 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku 

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

zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, 

Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 

  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 

2  a 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 tento  

 

Dodatok č. 9  
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území mesta Hlohovec 

  

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území mesta Hlohovec sa Dodatkom č. 9 mení v prílohe 1 a v prílohe 2.  

 

Čl. II 

 

1. Tento Dodatok č. 9 k VZN č. 114/2010 bol schválený MsZ v Hlohovci dňa .............. 2012. 

2. Tento Dodatok č. 9 k VZN č. 114/2010, nadobúda účinnosť pätnástym dňom od dátumu  

    vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

V Hlohovci dňa ................2012 

 

 

 

               Peter Dvoran  

              primátor mesta 
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Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku 

č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 

 

Príloha 1 

 
Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec 

 
 

Kategória škôl a školských zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku na 

žiaka/dieťa v eurách 

 Základná umelecká škola – individuálna 

forma vyučovania 609,515 

Základná umelecká škola – skupinová 

forma vyučovania 381,190 

Centrum voľného času 180,009 

Materská škola Vinohradská 7, Hlohovec  

– na dieťa od 3 rokov veku 2 276,362 

Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec 

– na dieťa od 3 rokov veku 2 508,629 

Materská škola Fraštacká 4, Hlohovec       

– na dieťa od 3 rokov veku  2 657,788 

Materská škola Podjavorinskej 8, Hl. – Šul.       

– na dieťa od 3 rokov veku  2 338,683 

Materská škola Hollého 3, Hlohovec          

– na dieťa od 3 rokov veku 2 094,459 

Materská škola Nábrežie 23, Hlohovec      

– na dieťa od 3 rokov veku 2 044,617 

Školský klub detí pri ZŠ M. R. Štefánika 

30, Hlohovec 314,083 

Školský klub detí pri ZŠ Koperníkova 24, 

Hlohovec 391,615 

Školský klub detí pri ZŠ A. Felcána 4, 

Hlohovec 451,960 

Školský klub detí pri ZŠ V. Šuleka, 

Školská 165, Hlohovec - Šulekovo 696,000 

Školský klub detí pri ZŠ Podzámska 35, 

Hlohovec 327,318 

Zariadenie školského stravovania pri  

ZŠ M. R. Štefánika 30, Hlohovec 122,770 

Zariadenie školského stravovania pri  

ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec 121,119 

Zariadenie školského stravovania pri 

ZŠ A. Felcána 4, Hlohovec 138,096 

Zariadenie školského stravovania pri  

ZŠ Podzámska 35, Hlohovec 114,637 
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Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku 

č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 

 

 

            

 

Príloha 2 

 
Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti 

 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy 

a prevádzku na žiaka  

v eurách 

Materská škola 2 041,679 

Školský klub detí 383,851 

Zariadenie školského 

stravovania pri ZŠ 109,257 
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Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku 

č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6, Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 

 

Dôvodová správa  

k Dodatku č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na 

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

a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení Dodatku č. 1,  

Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6,  

Dodatku č. 7 a Dodatku č. 8 

 

 

  

 V zmysle § 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 

obec určí výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ( v našom prípade ) základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny 

rok všeobecne záväzným nariadením. Dodatok č. 9 rieši financovanie v roku 2012 

individuálnym určením výšky dotácie na dieťa/žiaka v jednotlivých školách a školských 

zariadeniach po predkladanej úprave rozpočtu na rokovanie MsZ dňa 08.11.2012.   

 

 S prihliadnutím na uvedené skutočnosti, predkladáme návrh Dodatku č. 9 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 114/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 

území mesta Hlohovec. 

 

 

 

 

Komisia kultúry a vzdelávania na svojom zasadnutí dňa 24.09.2012 odporučila materiál 

predložiť na rokovanie MsR. 
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