
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 25.04.2019         bod: 4 
 
 
4.  Žiadosť o úpravu rozpočtu pre CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok 
 
 
PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   
SPRACOVAL: Drahoslava Pátková, referent účtovania a rozpočtu pre školstvo 
   Viera Tóthová, referent školského úradu  
 
Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania zo dňa 11.04.2019:  Komisia školstva, 
mládeže a vzdelávania odporúča MsZ schváliť návrh Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, Za 
hradbami 1, Pezinok, na úpravu rozpočtu z 88 % na 92 % zo sumy určenej na mzdy 
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa VZN č. 2/2019 
(počet hlasov: za 4, proti 0, zdržali sa 2, nehlasovali 0) 
 
Stanovisko mestskej školskej rady zo dňa 11.04.2019: Mestská školská rada odporúča MsZ 
schváliť návrh Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok, na úpravu 
rozpočtu z 88 % na 92 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa VZN č. 2/2019 (počet hlasov: za 7, proti 0, zdržal sa 
1, nehlasovali 0) 
 
Uznesenie MsR č. 2-61/2019 zo dňa 16.04.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál 
v predloženom znení (počet hlasov: za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 0) 
 
 

UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2019 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 12  zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

schvaľuje 
 

žiadosť o úpravu rozpočtu pre CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok 
z 88 % na 92 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa VZN č. 2/2019 

 
 
 
a) bez pripomienok 
 
b) s pripomienkami 
 



Dôvodová správa 
 

      I. 
 
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Mesto poskytuje 
každoročne neštátnym (cirkevným a súkromným) zriaďovateľom škôl (doteraz len zriadených na 
území mesta Pezinok) dotácie na mzdy a prevádzku na kalendárny rok podľa počtu žiakov ZUŠ, 
poslucháčov jazykovej školy a detí MŠ a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho roka, a to na základe žiadosti takéhoto zariadenia. 
 
Mesto má poskytnúť na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej 
umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa 
cirkevnej materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a 
dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy 
určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, čo v roku 2019 
predstavuje pre CMŠ sv. Jozefa 47 616,00 € / rok 
 

II. 
 
Mesto Pezinok určilo výšku finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia VZN č. 2/2019 o 
určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia.  
Tomuto rozhodnutiu predchádzalo rokovanie Komisie školstva, mládeže a vzdelávania, ktoré dňa 
05.02.2019 odporučilo schváliť dotáciu CMŠ vo výške 88 %.  
Rovnako členovia Mestskej školskej rady v Pezinku dňa 05.02.2019 odporučili schváliť dotáciu CMŠ 
vo výške 88 %. 
 

III. 
 

Zriaďovateľom  Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa (ďalej len „CMŠ“), ktorá je zaradená v sieti škôl 
a školských zariadení, je Bratislavská arcidiecéza. 
 
Zriaďovateľ neposkytuje CMŠ sv. Jozefa žiadne finančné prostriedky. 
 
CMŠ prevádzkuje svoju činnosť v priestoroch MŠ Za hradbami 1, kde má prenajatú triedu, využíva 
jedáleň MŠ, nakoľko stravu pre ich deti zabezpečuje ŠJ pri MŠ Za hradbami. Rovnako má CMŠ 
k dispozícii vonkajšie priestory MŠ. 
Výška za prenájom priestorov CMŠ sv. Jozefa od Mesta Pezinok je 0 € / rok. 
 
CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok navštevuje 24 detí, z toho je 23 Pezinčanov. 
Výška príspevku na dieťa v CMŠ je 60,00 €/mesiac, predškoláci platia 48,00 €/mesačne. 
 
Na zasadnutí Komisie školstva, mládeže a vzdelávania upravil žiadateľ CMŠ sv. Jozefa svoju žiadosť, 
ktorá bola pôvodne na zvýšenie na 100 % a požadujú úpravu rozpočtu z 88 % na 92 %. 
 
Mesto Pezinok schválilo CMŠ dotáciu na rok 2019 vo výške 88 %;       t.j.   47 616,00 €/rok. 
 
CMŠ spolu s Radu školy pri CMŠ požiadali o dotáciu vo výške 92 %; t.j.   49 776,00 €/rok. 
 
Navýšenie o 4 % činí:     2 160,00 € / rok. 
                                                                                                       
 
Poznámka: V prípade schválenia predmetnej žiadosti mestským zastupiteľstvom bude uznesenie MsZ 
prílohou k VZN č. 2/2019.  
 
 


