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UZNESENIE MsZ č. 1-....../2021 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle  ustanovenia § 6 ods. 12 písm. b) a 
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 

 
schvaľuje 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 
 

a) bez pripomienok  
 

b) s týmito pripomienkami 
 



Dôvodová správa: 
I. 

Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach 
(ďalej len „VZN“). Mestské zastupiteľstvo môže vydávať VZN tak vo veciach územnej samosprávy  
(§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.), ako aj vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, ale v tomto 
prípade musí existovať splnomocnenie zo zákona (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).  
 

Návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo rokovať, musí byť zverejnený obvyklým spôsobom 
najmenej na dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Počas vyvesenia začína plynúť 10-dňová 
lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN. 
Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie 
alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 
podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie 
obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pripomienku predložil, ktorým pripomienkam 
sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie 
pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ o návrhu VZN. 
 

II. 
 
V prílohe tohto materiálu Vám predkladáme návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia. 
 
 
V zmysle § 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 zákonov v znení neskorších predpisov, je obec povinná 
vo všeobecne záväznom nariadení určiť podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení vo 
svojej územnej pôsobnosti. 
 
V zmysle ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. má mesto povinnosť stanoviť vo 
VZN  tiež ďalšie náležitosti týkajúce sa prideľovania finančných prostriedkov, konkrétne: 
 

1. podrobnosti financovania, 
2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovanie prebiehať, 
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v 
zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, potencionálneho stravníka alebo na jedno 
hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo, 

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 
 
Mesto Pezinok má zriadených 6 materských škôl (ďalej len „MŠ“), z ktorých 2 MŠ majú zriadené 2 
elokované pracoviská; 1 materskú školu pri základnej škole; 1 základnú umeleckú školu a 1 centrum 
voľného času. Každá základná škola má zriadený školský klub detí a školskú jedáleň.  

 
III. 

 
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o mesto poskytuje každoročne neštátnym (cirkevným a 
súkromným) zriaďovateľom škôl 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 (prvá žiadosť - podľa prílohy č.3).   
 
Ako podklad počtu žiakov, poslucháčov a detí slúžia štatistické výkazy Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01,  3-
01 a 15-01 a zoznamy žiakov.  



 
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.  
 
Na území mesta má Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza zriadenú Cirkevnú materskú 
školu sv. Jozefa (ďalej len „CMŠ Sv. Jozefa“), ktorá je zaradená v sieti škôl a školských zariadení.  
 
Od 01. 09. 2019  začala svoju činnosť Súkromná základná škola, Komenského 29 v Pezinku. Súčasťou 
SZŠ je aj školský klub detí. Škola je zaradená v sieti škôl a šk. zariadení. Zriaďovateľom školy je 
Škola Harmanček s. r. o., Gen. Svobodu 28, Pezinok. 
 
Od 01. 09. 2020 začala svoju činnosť základná škola Jolly Homeschool, Kukučínova 4 v Pezinku. 
Súčasťou školy je školský klub detí a výdajná školská jedáleň. Zriaďovateľom školy je Jolly 
HOMESCHOOL s. r. o., Kukučínova 4, Pezinok. Škola je zaradená v sieti škôl. Zriaďovateľ školy 
požiadal o dotáciu na rok 2021 podľa prílohy č. 3. 
 

IV. 
 

Podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. – „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných 
otázkach života obce, najmä je mu vyhradené uznášať sa na nariadeniach.“ 
 
Podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z.. – „ Obec poskytuje na základe žiadosti 
zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu dotácie na mzdy a 
prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej 
školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, 
zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, 
zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; 
zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej materskej školy, zriaďovateľ 
cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej 
základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej materskej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej 
školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môžu 
požiadať obec o dotáciu na dieťa, poslucháča alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a 
prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských 
zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo okresný úrad v sídle kraja.“ 
 
Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. – „Obec určí všeobecne záväzným nariadením pre 
zriaďovateľov podľa písmena b) a základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské 
zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a 
školských zariadení, 

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, 
jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu, 

3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) alebo školského zariadenia; v 
zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno 
hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a 

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky“ 
 



 
 

Mesto Pezinok 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. X/2021 

o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 
v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 12 
písm. b) a 

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 (ďalej len Zákon), sa 

dňa 04.03.2021 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN): 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje: 
a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, 
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, 

materské školy a školské zariadenia, 
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí, 
centra voľného času, zariadenia školského stravovania), 

d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky školám a školským 
zariadeniam uvedeným v prílohe č. 1, 

e) podrobnosti poskytovania dotácii na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej 
základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi 
cirkevnej materskej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, 
zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej 
jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a zriaďovateľovi 
súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, 
zriaďovateľ cirkevnej materskej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, 
zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej 
umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej materskej školy, zriaďovateľ súkromnej 
jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na 
území mesta Pezinok (ďalej len ako „cirkevné a súkromné zariadenia“). 

 
Prvá časť 

Poskytovanie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Pezinok 



 

§ 2 

Poskytovanie finančných prostriedkov 

 

(1) Mesto Pezinok poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Pezinok (ďalej len ako „finančné prostriedky“) na kalendárny rok. 

 
(2) Prijímateľom dotácie sú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Pezinok (príloha č.1). 
 
(3) Prijímateľom dotácie je tiež CVČ, ktorého zriaďovateľom je mesto Pezinok, cirkev alebo 

náboženská obec, fyzická alebo právnická osoba, a ktoré je na základe rozhodnutia 
Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských 
zariadení na území mesta Pezinok a pravidelne ho navštevuje dieťa vo veku od 5 do 15 
rokov s trvalým pobytom v meste Pezinok. 

 
(4) Podmienkou na pridelenie finančných prostriedkov zriaďovateľovi podľa § 6 ods. 12 písm. 

b) zákona 596/2003 Z. z. je predloženie žiadosti zriaďovateľa školy a školského zariadenia 
do 25. septembra kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sú finančné 
prostriedky žiadané. Súčasťou žiadosti je výkaz Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 a zoznam žiakov 
školy. 

 
(5) Prijímateľ je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na prevádzku a mzdy. 

Prijímateľ použité finančné prostriedky vynakladá hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 
 

§ 3 

Lehota a výška poskytnutia finančných prostriedkov 

 
(1) Minimálna ročná výška finančných prostriedkov na jedno dieťa alebo jedného žiaka na rok 

je uvedená v prílohe č. 2 tohto VZN. 
 
(2) Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu detí alebo 

žiakov vykázaných školou alebo školským zariadením v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ 
SR) 40-01, 3-01 a 15-01 k 15. septembru predchádzajúceho roka a ročnej výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo žiaka podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia. Za 
správnosť údajov uvedených v štatistických výkazoch zodpovedá štatutárny zástupca školy 
a školského zariadenia. Riaditelia škôl a školských zariadení sú povinní poskytnúť tieto 
výkazy zriaďovateľovi, ktorý ich v zákonom stanovenom termíne predloží obci, od ktorej 
dotáciu žiada. 

 
(3) Finančné prostriedky budú poskytované prijímateľovi mesačne vo výške 1/12 stanoveného 

ročného rozpisu do 25. dňa príslušného mesiaca vo výške 1/12 stanoveného ročného 
rozpisu. Ak 25. deň v mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, dotácia bude poskytnutá 
najneskôr najbližší pracovný deň pred týmto dňom pracovného pokoja. 

 
Druhá časť 

Podrobnosti poskytovania dotácii na mzdy a prevádzku 

cirkevných a súkromných zariadení 
 



§ 4 

Poskytovanie dotácii 

 

(1) Zriaďovateľovi cirkevných a súkromných zariadení poskytuje mesto Pezinok financie 
formou dotácie na kalendárny rok. 

 
(2) Prijímateľom dotácie sú cirkevné a súkromné zariadenia zriadené na území mesta Pezinok, 

ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení. 
 
(3) Podmienkou na pridelenie dotácie je zriaďovateľovi cirkevných a súkromných zariadení je 

podanie žiadosti (vzor žiadosti príloha č. 3) do 25. septembra kalendárneho roku. Súčasťou 
žiadosti je výkaz Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 a zoznam žiakov školy. 

 
(4) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelenú dotáciu použiť len na mzdy a prevádzku. 

Prijímateľ použitú dotáciu vynakladá hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 
 

§ 5 

Výška poskytnutia dotácii 

 

(1) Ročná výška dotácie sa určí ako súčin počtu detí alebo žiakov vykázaných cirkevným a 
súkromným zariadení v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01, 3-01 a 15-01 k 15. 
septembru predchádzajúceho roka a ročnej výšky dotácie na prevádzku a mzdy na jedno 
dieťa alebo žiaka. 

 
(2) Za správnosť údajov uvedených v štatistických výkazoch zodpovedá štatutárny zástupca 

školy a školského zariadenia. Riaditelia škôl a školských zariadení sú povinní poskytnúť 
tieto výkazy zriaďovateľovi, ktorý ich v zákonom stanovenom termíne predloží obci, od 
ktorej dotáciu žiada. 

 
(3) Dotácia bude poskytovaná prijímateľovi mesačne do 25. dňa príslušného mesiaca vo výške 

1/12 stanoveného ročného rozpisu. Ak 25. deň v mesiaci pripadne na deň pracovného 
pokoja, dotácia bude poskytnutá najneskôr najbližší pracovný deň pred týmto dňom 
pracovného pokoja. 

 
§ 6 

Zúčtovanie dotácii 

 

(1) Zriaďovateľ cirkevného a súkromného zariadenia, ktorému bola dotácia poskytnutá, je 
povinný zúčtovať dotáciu s rozpočtom mesta Pezinok v termíne do 31. marca - za obdobie 
od 01.01. do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Prílohou vyúčtovania dotácie 
je predloženie výročnej správy o hospodárení a predloženie ročnej účtovnej závierky za 
predchádzajúci kalendárny rok. 

 
(2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného roka, je prijímateľ 

povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet Mesta Pezinok do 31. decembra 
príslušného kalendárneho roka. 

 
(3) Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 

zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto 
termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Mesta Pezinok. 



 
Tretia časť 

Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
§ 7 

Prechodné ustanovenie 

Dotácia na rok 2021 bude poskytnutá na základe údajov o počte detí a žiakov ku dňu 15.09.2020 
uvedených a predložených vo výkazoch Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01, 3-01, 15-01. 
 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenia 

 
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia. 
 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Pezinok 

www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov. 
 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
Mesta Pezinok.  
 

(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na 
Mestskom úrade v Pezinku. 

 
 
 

Ing. arch. Igor Hianik 
primátor Mesta Pezinok



Príloha č. 1  
Zoznam škôl a školských zariadení, 

ktorým Mesto Pezinok poskytuje finančné prostriedky v roku 2021 
 

Škola - školské zariadenie Škola, školské zariadenie - adresa Zriaďovateľ 

 

Základná umelecká škola 
Eugena Suchoňa 

M.R. Štefánika 9, Pezinok Mesto Pezinok 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Materská škola 
Mesto Pezinok 

Bystrická 1, Pezinok Mesto Pezinok 

gen. Peknika 2, Pezinok  

 

Mesto Pezinok 
elokované pracovisko Na bielenisku 2, 
ako súčasť MŠ gen.Pekníka 2, Pezinok 

elokované pracovisko Cajlanská 7 
ako súčasť MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok 

Svätoplukova 51, Pezinok Mesto Pezinok 

Vajanského 16, Pezinok Mesto Pezinok 

Za hradbami 1, Pezinok  
 

Mesto Pezinok 
elokované pracovisko Za hradbami 2, 
ako súčasť MŠ Za hradbami 1, Pezinok 

elokované pracovisko Holubyho 49, 
ako súčasť MŠ Za hradbami 1, Pezinok 

Záhradná 34, Pezinok Mesto Pezinok 

elokované pracovisko Orešie 32, 
ako súčasť Základnej školy s materskou 
školou Orešie 3, Pezinok 

 

Mesto Pezinok 

Cirkevná materská škola 
sv. Jozefa 

Cirkevná materská škola sv. Jozefa, 
Za hradbami, Pezinok 

Bratislavská arcidiecéza 

Školské zariadenia 

CVČ Mladoboleslavská 3, Pezinok Mesto Pezinok 
 

 

 

ŠKD 

pri ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Mesto Pezinok 
pri ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, 
Pezinok 

Mesto Pezinok 

pri ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok Mesto Pezinok 

pri ZŠ s MŚ Orešie3,Pezinok Mesto Pezinok 
pri Súkromnej ZŠ, Komenského 29, 
Pezinok 

Škola Harmanček s. r. o., Gen. 
Svobodu 28, Pezinok 

pri Súkromnej ZŠ Jolly Homeschool, 
Kukučínova 44, Pezinok 

Jolly HOMESCHOOL s. r. o., 
Kukučínova 4, Pezinok 

 

 

 
Školská jedáleň 

pri ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Mesto Pezinok 
pri ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, 
Pezinok 

Mesto Pezinok 

pri ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok Mesto Pezinok 

pri ZŠ s MŠ Orešie 3 Pezinok pri Mesto Pezinok 
pri Súkromnej ZŠ, Komenského 29, 
Pezinok 

Škola Harmanček s. r. o., Gen. 
Svobodu 28, Pezinok 

pri Súkromnej ZŠ Jolly Homeschool, 
Kukučínova 44, Pezinok 

Jolly HOMESCHOOL s. r. o., 
Kukučínova 4, Pezinok 



Príloha č. 2 
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa) na rok 2021 v 

eurách 
 

 
Výška dotácie na mzdy a prevádzku na 1 žiaka a 1 dieťa 

v roku 2021 v € 

 
Školské zariadenia zriadené 

mestom 
Cirkevné/ súkromné školské 

zariadenia 

Žiak základnej umeleckej školy v 
individuálnej forme vyučovania 

1134 x 

Žiak základnej umeleckej školy v 
skupinovej forme vyučovania 

1127 x 

Dieťa materskej školy 2498 2199 

Dieťa školského klubu detí 655 577 

Žiak zariadenia školského 
stravovania 

165 146 

Žiak v centre voľného času 440 x 

 

Výpočet finančných dotácií na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa ZUŠ, MŠ a školských 

zariadení: 

 
- obec môže určiť výšku dotácie na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia v 

závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb – materské školy 

 
- obec môže určiť výšku dotácie na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia v 

závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe preukázateľných potrieb 
- /rozpočtu/ školy a školského zariadenia – ostatné školské zariadenia



Príloha č. 3 
Vzor žiadosti: 

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ....... 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu 

 
 Zriaďovateľ: 
 
 Adresa/Sídlo zriaďovateľa: 
 
 IČO zriaďovateľa resp. rodné číslo štatutárneho zástupcu:* 
 
 Štatutárny zástupca zriaďovateľa: 
 
 Číslo účtu zriaďovateľa: 
 
 Číslo tel. /e-mail zriaďovateľa: 
 
 Názov cirkevnej, súkromnej školy alebo školského zariadenia: 
 
 Adresa/Sídlo školy, ŠZ: 
 
 Elokované pracovisko/pracoviská: 
 
 Adresa elokovaného pracoviska/pracovísk: 
 
 Meno a priezvisko vedúceho pedagogického zamestnanca riaditeľa: 
 
 Číslo tel. /e-mail školy, ŠZ: 
 
 

Údaje o počtoch detí, žiakov a poslucháčov na pridelenie dotácie 

 
 Škola, školské zariadenia 
 

 Počet detí, žiakov a poslucháčov 
 
 

 Dieťa materskej školy 
 

 Dieťa materskej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
 
Dieťa centra špeciálno-pedagogického poradenstva 
 
 Žiak základnej umeleckej školy 
 

• v individuálnej forme vzdelávania: 
 



• v skupinovej forme vzdelávania: 
 
 Dieťa centra voľného času 
 
 

 Žiak základnej školy v školskom klub detí 
 
 

 Potenciálny stravník - žiak základnej školy 
 
 

 Poslucháč jazykovej školy 
 

 

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté 

informácie v súvislosti so spracovaním osobných údajov (vyplní len fyzická osoba v zmysle 

§ 7 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov): 

• Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a 
jeho prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesto Pezinok, Radničné 
námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022, pre vyššie uvedené účely. 

• Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon a súhlas so 
spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je ustanovená v 
registratúrnom poriadku Mesta Pezinok. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou 
požiadavkou. 

• Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek 
odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od Mesta Pezinok prístup k osobným 
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na 
vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných 
údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť 
osobných údajov a o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v zmysle vzoru 
uverejneného na webovom sídla Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, 
že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/a sú 
pravdivé. 

• Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre mesto Pezinok: 
gdpr@msupezinok.sk, tel. 033/6901 203. 

 
 

V Pezinku dňa: 
 
 

Vypracoval: ................................................  Pečiatka a podpis zriaďovateľa 
   (meno, priezvisko, podpis) 
 

 


