
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 
 

Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 9 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 poskytuje každoročne jazykovej 
škole alebo školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, cirkevnej 
jazykovej školy a cirkevného školského zariadenia, alebo zriaďovateľovi súkromnej 
základnej umeleckej školy, súkromnej jazykovej školy a súkromného školského 
zariadenia dotáciu na mzdy a prevádzku na nasledujúci kalendárny rok.  

 
Výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok 
určí samosprávny kraj všeobecne záväzným nariadením (v zariadeniach školského 
stravovania na žiaka školy alebo na skutočného stravníka alebo na jedno hlavné 
a doplnkové jedlo).    

  
 

II. Osobitná časť 
 
 V súlade so schváleným nariadením vlády Slovenskej republiky č. 393/2014 zo 
dňa 17. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, je potrebné uvedenú 
skutočnosť zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia upravujúceho 
financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení.  

 
Predkladaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja č. 16/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 17/2012 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 znení VZN č. 3/2014 a VZN č. 11/2014, nezakladá zvýšené nároky na rozpočet 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na rok 2015. Zvýšenie dotácie na mzdy 
a prevádzku v zariadeniach školského stravovania bude kryté zo schváleného 
rozpočtu na rok 2015 pre oddiel 09. Vzdelávanie – originálne kompetencie (na 
základe predpokladaného počtu vydaných jedál v roku 2015 bude činiť 61 645 Eur). 

 
Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia            
č. 16/2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 17/2012 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 znení 
VZN č. 3/2014 a VZN č. 11/2014.  



 
 
 

 

 


