
M E S T O    Š U R A N Y– M E S T S K Ý    Ú R A D    Š U R A N Y 
                         V Šuranoch  25.5.2020  

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

Š U R A N Y 

 
 

Materiál: č. B/2/13/2020 

N á v r h 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 

o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva v znení VZN č. 

1/2020 

  

Predkladá:      Návrh na uznesenie:  

Mgr. Alžbeta Klimentová    Mestské   zastupiteľstvo v Šuranoch 

vedúca  odd. ŠKSaZ  prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného 

MsÚ Šurany nariadenia mesta Šurany č. 3/2020, ktorým 

sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní 

originálnych kompetencií mesta Šurany na 

úseku školstva v znení VZN č. 1/2020, 

stanovisko komisie školstva, kultúry, 

sociálno-bytovej, zdravotnej, mládeže a 

športu MsZ, stanovisko komisie finančnej, 

správy a predaja majetku mesta  MsZ 

a tento 

 

 

Spracovala:         

Mgr. Alžbeta Klimentová  

vedúca odd. ŠKSaZ  

MsÚ Šurany    

     s c h v a ľ u j e 

 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami 

 

Na základe:       

Zverejnených podielových daní 

zák. č. 596/2003 Z.z.           poslancov Mestského zastupiteľstva  

a zák. č. 597/2003 Z.z.    v Šuranoch v zmysle predlohy. 

 
 

 

  .......................................................... 

         podpis predkladateľa 
Predložené mestskému zastupiteľstvu 18. júna 2020 



 

MESTO ŠURANY 

Námestie hrdinov 1 

 Šurany 

 

 

 
 

 

 

NÁVRH 

 

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

MESTA ŠURANY č. 3/2020, KTORÝM SA MENÍ 

VZN č. 1/2019 O FINANCOVANÍ ORIGINÁLNYCH 

KOMPETENCIÍ MESTA ŠURANY NA ÚSEKU 

ŠKOLSTVA V ZNENÍ VZN č. 1/2020. 

 

 
                                                                                                          
 

 

 

 

 

 
 

  



Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2020, ktorým sa mení 

VZN  č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na 

úseku školství v znení VZN č. 1/2020 je zverejnený na pripomienkovanie na 

úradných tabuliach mesta Šurany a na internetovej stránke mesta Šurany – 

v časti Úradná tabuľa www.surany.sk 
  

Podľa § 6 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu 

nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 

pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 

podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

 

Pripomienky k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany  

č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych 

kompetencií mesta Šurany na úseku školstva v znení VZN č. 1/2020 možno 

uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 

Mestskom úrade v Šuranoch, Námestie hrdinov č. 1, 942 01 Šurany 

e-mail: a.klimentova@surany.sk; fax: 035/6500108 
 

 

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli 21.05.2020 

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 21.05.2020 

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 01.06.2020 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesiť dňa 08.06.2020 

 
 

  



D ô v o d o v á    s p r á v a 

Podľa § 6 ods. 12 písmená c) zákona č.596//2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov určí mesto každoročne všeobecne záväzným 

nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy,  dieťa v centre špeciálno-

pedagogického poradenstva, na žiaka základnej školy na činnosť školského klubu detí, v 

zariadeniach školského stravovania na žiaka školy,  na záujmovú činnosť v centre voľného času 

na základe počtu žiakov od 5 do 15 rokov veku s trvalým bydliskom na území mesta. 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá bola vyhlásená Vládou Slovenskej republiky 

a zverejnenej novej výšky podielových daní predkladáme tento návrh. Pri Základnej umeleckej 

škole navrhujeme ponechať výšku dotácie, nakoľko škola pracuje v rovnakom režime ako 

Základné školy, ktoré sú však financované z prenesených kompetencií. 

Na porovnanie uvádzam výšku dotácie za rok 2020 a návrh na úpravu po poklese podielových 

daní na  rok 2020. 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Schválená Dotácia  

na  prevádzku a mzdy  

na dieťa a žiaka /rok  

v eurách 

 

rok 2020 

Dotácia na  prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka 

/rok v eurách 

 

návrh na úpravu 

rok 2020 

Základná umelecká škola 

- individuálne vyučovanie 

- skupinové vyučovanie 

 

1100 

550 

 

1100 

550 

Materská škola  
(Mostná 1, MDŽ 26) 

2650 2457 

Školský klub detí 

(Bernolákova 35, SNP 5) 

570 540 

Centrum voľného času 

 

115 99 

Zariadenie školského 

stravovania 

(Bernolákova 35, SNP 5) 

175 162 

Školský klub detí – Cirkevná ZŠ 

 

502 475 

Zariadenie školského 

stravovania – Cirkevná ZŠ  

154 143 

 

 

 

 

             Mgr. Alžbeta Klimentová, v.r. 

            vedúca odd. ŠKSaZ MsÚ Šurany 

V Šuranoch dňa 20.5.2020  



Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 3/2020, ktorým sa mení 

VZN č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na 

úseku školstva v znení VZN č. 1/2020. 

 
Mestské zastupiteľstvo Šurany /ďalej len MsZ/ v súlade s § 6 ods. 1  a § 11, ods. 4 písm. g) 

Zák. č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov, § 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení /ďalej len VZN/. 

 

 

§ 1 

 

Príloha č. 1  VZN č. 1/2019 sa mení nasledovne: 
  

 

Príloha č. 1 VZN 

 

Dotácia na rok 2020 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na  prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka /rok v eurách 

 

návrh na 

rok 2020 

Základná umelecká škola 

- individuálne vyučovanie 

- skupinové vyučovanie 

 

1100 

550 

Materská škola  

(Mostná 1 a MDŽ 26) 

2 457 

Školský klub detí pri ZŠ  

(Bernolákova 35 a SNP 5) 

540 

Centrum voľného času 

 

99 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 

(Bernolákova 35 a SNP 5) 

162 

Školský klub detí pri CZŠ Ž. Bosniakovej, Nám. 

hrdinov 6 

475 

Zariadenie školského stravovania pri CZŠ Ž. 

Bosniakovej, Nám. hrdinov 6 

143 

 

  



 

-2- 

 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č.  3/2020, ktorým sa mení VZN č. 

1/2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva  

v znení VZN č. 1/2020 bolo schválené uznesením MsZ č. ......, dňa..........2020. 

2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom  od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta 

Šurany. 

 

 

 

 

 

              Ing. Marek O r e m u s, v.r. 

         primátor mesta Šurany 
 

 

 


