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Dôvodová správa k Doplnku č.1  

k VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka 

základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre 

rok 2019  

 

 

 

 

Dôvodom predloženia Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2019 je 

pokrytie nárokov v prevádzkových nákladoch vyplývajúcich z navýšenia výdavkov za teplo zmluvného dodávateľa tepla 

spoločnosti PTH a. s. Prievidza.  

 

Dôvodom zmeny ceny tepla je zvýšenie ceny nakupovaného tepla od dodávateľa Slovenské elektrárne – energetické 

služby, s. r. o., ktorému schválil novú cenu Úrad pre reguláciu sieťových odvetví s účinnosťou od 1.februára 2019.  

 

Nárast cien nebol známy pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 v organizáciách zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, preto ich 

navrhujeme zohľadniť v I. úprave rozpočtu zvýšením cien za teplo o 19 %, elektriny o 19 %, plynu o 7 %. Zvýšenie sa 

premietne v prevádzkových nákladoch každej kategórii škôl a školských zariadení, čo je potrebné zohľadniť aj vo VZN 

mesta zvýšením dotácie na jedno dieťa/žiaka, včítane škôl a školských zariadení neštátnych zriaďovateľov na území 

mesta (88%).  

 

Celkové navýšenie rozpočtu pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predstavuje 77 953 € (MŠ a ŠJ MŠ + 

MŠ pri ZŠ 37 728 €, ZUŠ 5 963 €, ŠKD 6 581 €,CVČ 9 795 €, ŠJ pri ZŠ 17 886 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Vlasta Miklasová, v. r. 

                                                              vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana 
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Mesto Prievidza v súlade s §  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 predpisov a podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva NÁVRH doplnku k 

všeobecne záväznému nariadenie o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej 

školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2019, na ktorom sa podľa § 11 

ods. 4 písm. g) a § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. 

 

 

Doplnok č.1 

 k VZN mesta Prievidza č. 3/2018 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  

na dieťa/žiaka materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia 

zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2019 

 
 
1./ Doplnkom č. 1 sa  vo   VZN  č.  3/2018  upravuje tabuľka v prílohe č. 1. Výška dotácie sa mení vo všetkých 

     kategóriách  škôl  a školských zariadení v originálnej kompetencii mesta ako zriaďovateľa, ako aj neštátnych 

     zriaďovateľov, ktorých sídlo je na území mesta Prievidza.  

 

Výkonný ukazovaľ 

 

Školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Prievidza 

Cirkevné a súkromné  

školy a školské zariadenia 

zriadené na území mesta 

Prievidza 

Dieťa materskej školy 2 516,85 x 

Dieťa materskej školy bez právnej subjektivity 2 545,76 x 

Dieťa materskej školy pri ZŠ Malonecpalská 1 916,91 x 

Dieťa materskej školy pri ZŠ Dobšinského 2 751,47 x 

Dieťa súkromnej MŠ, OZ Eškola, Cígeľ 409 x 2 214,83 

Dieťa MŠ pri Piaristickej spojenej škole F. Hanáka  x 2 214,83 

Žiak základnej umeleckej školy - individuálna forma 
1 262,46  

vzdelávania 

ZUŠ Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13  1 262,46 x 

súkromná ZUŠ, OZ Eškola, Cígeľ 409 x 1 110,96 

súkromná ZUŠ XOANA s.r.o. Puškinova 2 x 1 110,96 

Žiak základnej umeleckej školy  - skupinová forma 
412,28 

 

vzdelávania 

ZUŠ Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13  412,28 x 

súkromná ZUŠ, OZ Eškola, Cígeľ 409 x 362,80 

Súkromná ZUŠ XOANA s.r.o. Puškinova 2 x 362,80 

Žiak základnej školy v školskom klube detí 538,32 x 

ŠKD pri ZŠ S.Chalupku 516,58 x 

ŠKD pri ZŠ Rastislavova 651,94 x 

ŠKD pri ZŠ Mariánska 777,74 x 

ŠKD pri ZŠ s MŠ Malonecpalská 575,40 x 

ŠKD pri ZŠ Energetikov 505,13 x 

ŠKD pri ZŠ s MŠ Dobšinského 525,24 x 

ŠKD pri ZŠ Šafárika 577,12 x 

Žiak súkromnej ŠKD, OZ Eškola Cígeľ 409 x 473,72 

Žiak ŠKD pri Piaristickej spojenej školej F. Hanáka x 473,72 
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Dieťa centra voľného času detí 

CVČ Ulica K. Novackého 14 

106,97 

106,97 
x 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 

do 15 rokov veku  
243,86 x 

ŠJ pri ZŠ S.Chalupku 185,14 x 

ŠJ pri ZŠ Rastislavova 200,30 x 

ŠJ pri ZŠ Mariánska 216,05 x 

ŠJ pri ZŠ s MŠ Malonecpalská 463,73 x 

ŠJ pri ZŠ Energetikov 202,56 x 

ŠJ pri ZŠ s MŠ Dobšinského 307,26 x 

ŠJ pri ZŠ Šafárika 316,80 x 

TRIKOSTRAV s.r.o. Ľ.Ondrejova 38  pre Piaristickú spojenú školu x 214,59 

súkromná ŠJ, OZ Eškola, Cígeľ 409 x 214,59 

 

 

2./ Doplnkom č.1 k VZN č. 3/2018 sa v článku III. § 8 dopĺňajú nové body 6. a 7.: 

 

      6./ Na  Doplnku č.1  k VZN  č. 3/2018  o určení výšky dotácie z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku škôl  

           a školských zariadení Prievidza sa uznieslo mestské  zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 13.5.2019. 

 

      7./ Doplnok č.1  k  VZN č. 3/2018  nadobúda účinnosť dňom 1.6.2019.  

 

 
 

 

 

        JUDr. Katarína Macháčková, v.r.  

         primátorka mesta
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