
 

Mesto Senica 
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 

Dodatok č. 3  
 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Senica  č. 49/2013 o určení výšky 

finančných prostriedkov na  prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských 

zariadení v pôsobnosti mesta Senica  

 
Mesto Senica na základe ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v platnom znení  a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovením 

§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov  vydáva tento dodatok  k  všeobecne záväznému nariadeniu, ktorým sa určuje výšku 

finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení na území 

mesta Senica  

Článok 1. 

 V Článku 2  VZN č. 49/2013 v § 4 Výška a účel finančných prostriedkov  v znení neskorších 

dodatkov  sa vypúšťa odstav. 3) v znení :   

 

3)Objem finančných prostriedkov  je stanovený jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa / 

žiaka  na rok  podľa kategórie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení  v 

EURO  :  

Kategória škôl a školských zariadení 

Výška finančných prostriedkov   na mzdy 

a prevádzku na žiaka  

v eurách / € /  

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej 

forme vyučovania                                                    697,00 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 

forme vyučovania                                                    415,00 

Dieťa materskej školy                                                    2 075,00 

Žiak školského klubu detí  319,00 

Žiak centra voľného času 154,00 

Potencionálny stravník – žiak základnej školy  108,00 

 

      a  nahrádza sa novým odstav. 3) v znení:  

3)Objem finančných prostriedkov  je stanovený jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno 

dieťa / žiaka  na rok  podľa kategórie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských 

zariadení  v EURO  :  

Kategória škôl a školských zariadení 

Výška finančných prostriedkov   na mzdy 

a prevádzku na dieťa/ žiaka  

v eurách / € /na rok   

Žiak základnej umeleckej školy 

v individuálnej forme vyučovania                                                    882,00 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 

forme vyučovania                                                    470,00 

Dieťa materskej školy                                                    2 154,00 

Žiak školského klubu detí  358,00 

Žiak centra voľného času 175,00 

Potencionálny stravník – žiak základnej 

školy  123,00 

 



       

Článok 2. 

V § 9 Platnosť a účinnosť sa vypúšťa  ods. 4) a ods. 5)  a nahrádza sa novým ods.4) a ods.5) v znení:   

 

4) Týmto dodatkom č. 3 sa ruší platnosť  Dodatku č. 1a  Dodatku č. 2 k VZN č. 49/2013 o určení 

výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení 

v pôsobnosti mesta Senica . 

 

5) Tento dodatok č. 3 k VZN  49/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica  nadobúda účinnosť od 01. 

januára 2018.  

 

Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov  na 

prevádzku a mzdy dieťa/ žiaka škôl a školských zariadení  na území mesta Senica sú nezmenené. 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.49/2013 o určení finančných prostriedkov na prevádzku 

a mzdy na dieťa/žiaka škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta Senica bol zverejnený na úradnej 

tabuli a na internetovej stránke mesta Senica na pripomienkovanie občanom dňa 22.11.2017 a zvesený 

dňa 08.12.2017 . Návrh bez pripomienok.  

 

Mestským zastupiteľstvom v Senici schválené dňa : 14.12.2017 uznesením MsZ č. 20/2017/609. 

 

 

 

V Senici  dňa 15. decembra 2017 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa :  15.12.2017                       

Zvesené  dňa:    ........................ 

 

Nadobudne účinnosť : 01.januára 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                      Mgr. Branislav  G r i m m  

         primátor mesta  


