
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 
 Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 9 ods. 12 písm. c) bod 3. 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 určí všeobecne 
záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského 
zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného 
stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo.  
 
 
II. Osobitná časť 
 
 Od 01. septembra 2017 sa v prípade, ak dôjde k legislatívnemu schváleniu 
zákona, ktorým sa zmení a doplní zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle dohody medzi vládou SR 
a školskými odbormi, zvýšia o 6% tarifné platy pedagogických a odborných 
zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom je možné, že 
k zvýšeniu tarifných platov dôjde aj s neskoršou účinnosťou, prípadne vôbec. 
Uvedenú skutočnosť je potrebné zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia 
upravujúceho financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení.  
 
 Dňom 16. 06. 2017 bol vyvesený návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 
30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 
alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  
   
 V súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov navrhovateľ 
nariadenia uskutočnil vyhodnotenie pripomienok k predmetnému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia, ktoré boli doručené v zákonom stanovenej lehote: 
 
 Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja predložil pripomienku zmeniť bod 3. 
v Článku 2 Záverečné ustanovenia nasledovne: 
"3. Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017 
nadobúda účinnosť dňom, ktorým nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorým sa zvýšia tarifné platy pedagogických a odborných 
zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 



niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o 6%.“ 
 
 Pripomienke sa vyhovelo z toho dôvodu, že do t. č. nedošlo k legislatívnemu 
schváleniu zákona, ktorým sa zmení a doplní zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 Finančné nároky vyplývajúce z predkladaného návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN 
TSK č. 30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby budú riešené v rámci 
rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2017-2019.  
 
 Súčasne s úpravou výšky príspevkov poskytnutých subjektom v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (Príloha č. 1) a výšky dotácií 
poskytnutých cirkevným zriaďovateľom a súkromným zriaďovateľom základných 
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení (Príloha č. 2) je potrebné 
upraviť Prílohu č. 3 VZN TSK č. 30/2016, kde sa dopĺňajú ostatné kategórie 
subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorým môže byť 
poskytnutá dotácia z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a spresňuje sa 
text v časti C. Údaje o počte žiakov a detí k 15.09.20... v súlade s ustanoveniami 
VZN TSK č. 30/2016.   
 
 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 35/2017, ktorým sa mení VZN TSK č. 
30/2016 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 
alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  
   


