
 
Dodatok č. 1  

k VZN č. 13/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení  

so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona 
NR SR 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 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto dodatku všeobecne záväzného nariadenia :  
 
1. Príloha č. 1  všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 13/2010 – dotácia na rok 2011  
    na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských  
    zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec sa mení nasledovne :   
 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na žiaka  

v eurách 
                                                   
Základná umelecká škola  
– individuálna forma 735,75 
                                                   
Základná umelecká škola  
– skupinová forma    323,31 
Materská škola na ul. 
Mudrochova 930/10, 
Obrancov mieru 400/51 2 168,61 

Školský klub detí  427,37 
Zariadenie školského 
stravovania 

 
98,28 

 
2. Príloha č. 2  všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 13/2010 – dotácia na rok 2011  
    na prevádzku a mzdy žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi 
    sa mení nasledovne :   
 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na žiaka  

v eurách 

Školský klub detí  376,08  
Zariadenie školského 
stravovania 

 
110,50 

 
 



  3. Tento dodatok č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2010 o určení výšky dotácie na  
      prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských  
      zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011 bol schválený na zasadnutí  
      Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 9.6.2011 uznesením č. 76/2011 a nadobúda  
      účinnosť dňa 29.6.2011.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Ján R y b á r i k, v.r. 
                                                                                                      primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

 
   Dňa 25.11.2010 pod uznesením č. 147/2010 bolo schválené  Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 13/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011. 
   
   Pri schvaľovaní VZN č. 13/2010 sa vychádzalo z rozpočtu roku 2010, nakoľko neboli 
zverejnené východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2011, tieto 
údaje boli zverejnené až dňa 21.12.2010. 
     
   Po zverejnení východiskových štatistických údajov je určená výška na originálne 
kompetencie na 1 žiaka 61,39 € na rok 2011 a Nariadením vlády č. 531/2010 Z.z., ktorým sa 
mení Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov sa zmenili aj koeficienty pre školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi. 
 
   Navrhovaným dodatkom č. 1 VZN sa upravuje výška dotácie na mzdy a prevádzku žiaka 
školy a školského zariadenia pre neštátne školské zariadenia tak, že Mesto Rajec poskytne 
školským zariadeniam dotáciu pre neštátne školstvo na základe výšky dotácie na 1 žiaka na 
rok 61,39 € so zvýšenými koeficientmi platnými od 1.1.2011 a aby bolo dodržané, že Mesto 
Rajec musí neštátnym zariadeniam prideliť dotáciu najmenej vo výške 88 % z dotácie na 
žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
 
 
 

Návrh na uznesenie  
 

Mestského zastupiteľstva v Rajci zo dňa 9.6.2011 
 

 
M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I.          s c h v a ľ u j e  
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2010 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 
2011                                                                                 

 
 


