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Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec                 

č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej 

školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Hlohovec 
 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 

a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o obecnom zriadení“) a podľa § 6 ods. 12 písm. c) 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 vydáva dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta 

Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec (ďalej len „tento 

dodatok k VZN“):  

 

Čl. I 

 

 

1. V čl. II ods. 2 sa slová „školské zariadenia v územnej pôsobnosti obce“ menia nasledovne: 

„školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti Mesta Hlohovec“.  

 

 

2. Čl. III ods. 1 sa na konci odseku dopĺňa nasledovne:  

„a) Školy za svoje školské kluby detí predložia údaje o počte prijatých detí k 15.09. 

začínajúceho školského roka, 

  b) Centrum voľného času Dúha predloží údaje o počte prijatých žiakov k 15.09. 

začínajúceho školského roka.“. 

 

 

3. Čl. III ods. 2 sa na konci tohto odseku za slovami „cirkevného zriaďovateľa“ dopĺňa 

nasledovne: 

„vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec“. 

 

 

4. V čl. III sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„Mesto Hlohovec poskytne na obyvateľa mesta Hlohovec od 5 rokov veku do dovŕšenia 

15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec, ktorý navštevuje centrum 

voľného času v inej obci, dotáciu na základe žiadosti. Výška dotácie je určená v prílohe    

č. 1 tohto dodatku k VZN.“ 

 

 

5. „Čl. IV Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov“ sa označuje ako „Čl. V 

Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov“ a „Čl. V Záverečné a zrušovacie 

ustanovenia“ sa označuje ako „Čl. VI Záverečné a zrušovacie ustanovenia“. 
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6. V čl. V (pred novelou Čl. IV Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov)   

ods. 1 sa slová „25. dňa“ menia nasledovne: „28. dňa“.  

 

 

7. Príloha č. 1 a príloha č. 2 všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 131/2012 

o podmienkach a spôsobe financovania základnej umeleckej školy, materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec sa nahrádzajú prílohou č. 1 

a prílohou č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku k VZN. 

 

 

8. V odkaze pod čiarou 2) sa za slovami „ust. § 7a“ dopĺňajú slová: „a § 9d“. 

 

 

Čl. II 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Tento dodatok k VZN bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec          

dňa 25.04.2013.  

 

 

2. Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona 

o obecnom zriadení pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 

 

 

 

 

V Hlohovci, dňa ....................   

 

 

 

 

Peter Dvoran 

primátor mesta 
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Príloha č. 1 k dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 

 
Výška finančných prostriedkov na rok 2013 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 

Finančné prostriedky na mzdy 

a prevádzku na žiaka / dieťa  

v eurách 

Základná umelecká škola – individuálna 

forma vyučovania 614,755 

Základná umelecká škola – skupinová 

forma vyučovania 387,886 

Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 

24, Hlohovec  185,123 

Centrum voľného času v inej obci / meste 65,000 

Materská škola, Vinohradská 7, Hlohovec   2 208,155 

Materská škola, Kalinčiakova 1, Hlohovec  2 218,750 

Materská škola, Fraštacká 4, Hlohovec        2 412,765 

Materská škola, Podjavorinskej 8, 

Hlohovec – m. č. Šulekovo        2 531,746 

Materská škola, Hollého 3, Hlohovec           2 229,629 

Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec       2 133,663 

Školský klub detí pri ZŠ, M. R. Štefánika 

30, Hlohovec 309,354 

Školský klub detí pri ZŠ, Koperníkova 24, 

Hlohovec 385,700 

Školský klub detí pri ZŠ, Felcánova 4, 

Hlohovec 449,200 

Školský klub detí pri ZŠ Vilka Šuleka, 

Školská 165, Hlohovec – m. č. Šulekovo 870,000 

Školský klub detí pri ZŠ, Podzámska 35, 

Hlohovec 302,215 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, 

M. R. Štefánika 30, Hlohovec 122,769 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, 

Koperníkova 24, Hlohovec 131,522 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, 

Felcánova 4, Hlohovec 156,368 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ, 

Podzámska 35, Hlohovec 103,026 
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Príloha č. 2 k dodatku č. 1 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 

 

 
Výška finančných prostriedkov na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti 

 

 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Finančné prostriedky na 

mzdy a prevádzku na žiaka 

/ dieťa  

v eurách 

Materská škola 2 014,424 

Školský klub detí 407,699 

Zariadenie školského 

stravovania pri ZŠ 113,011 
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Dôvodová správa k návrhu dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu 

mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania 

základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území mesta Hlohovec 
 

 

 Na základe zmien v zákone č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a             

zákone č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov sú obce povinné všeobecne záväzným nariadením určiť 

spresnené podmienky a spôsob financovania základných umeleckých škôl, materských škôl 

a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce, t.j. ZUŠ, MŠ a školských zariadení           

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a tiež cirkevnej MŠ a školských zariadení.  

 

Zmeny sa týkajú najmä financovania Centra voľného času Dúha v meste Hlohovec, 

ale aj financovania centier voľného času v iných mestách resp. obciach v prípade, ak dieťa   

od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec 

navštevuje takéto centrum voľného času. 

 

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti predkladáme návrh dodatku č. 1 k všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania 

základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Hlohovec (ďalej len „tento dodatok k VZN“). 

 

 

Návrh tohto dodatku k VZN je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 

zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

 

Návrh tohto dodatku k VZN bude mať vplyv na rozpočet Mesta Hlohovec. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme prijať tento dodatok k VZN 

v predkladanom znení. 

 


