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D o d a t o k č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 19/2009
o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti a o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja
zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl
a neštátnych školských zariadení v znení Dodatku č. 1.
Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) na základe § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, § 9 ods. 12 písm. b) až písm. g) 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 (zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve) a § 8 ods. 1 písm. i) zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vydáva Dodatok č. 2 (ďalej len „dodatok“) k Všeobecnému záväznému nariadeniu Žilinského
samosprávneho kraja č. 19/2009 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „VZN“), v tomto znení:
Čl. I
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 19/2009
v znení Dodatku č. 1 takto:
1.

V Čl. III odsek (3) v písm. a) sa mení a dopĺňa znenie vety za bodkočiarkou takto:
pre rok 2010 je tento normatív uvedený v prílohe tohto VZN, a to:
aa) v prílohe č. 1 za obdobie od 01.01.2010 do 31.05.2010,
ab) v prílohe č. 3 za obdobie od 01.06.2010 do 30.09.2010,
ac) v prílohe č. 5 za obdobie od 01.10.2010.

2.

V článku III odsek (3) v písm. b) sa mení a dopĺňa znenie vety za bodkočiarkou takto:
pre rok 2010 je tento normatív uvedený v prílohe tohto VZN, a to:
ba) v prílohe č. 2 za obdobie od 01.01.2010 do 31.05.2010,
bb) v prílohe č. 4 za obdobie od 01.06.2010 do 30.09.2010,
bc) v prílohe č. 6 za obdobie od 01.10.2010.

3.

V článku VI sa mení a dopĺňa odsek (2) takto:

(2) Výška príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy a dieťa školského zariadenia na rok 2010 je schválená v rámci rozpočtu ŽSK a je určená
v prílohe tohto VZN, a to:
a) v prílohe č. 1 za obdobie od 01.01.2010 do 31.05.2010,
b) v prílohe č. 3 za obdobie od 01.06.2010 do 30.09.2010,
c) v prílohe č. 5 za obdobie od 01.10.2010.
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V článku IX sa mení a dopĺňa odsek (4) takto:

(4) Pre rok 2010 je výška dotácie (normatívu) na žiaka neštátnej ZUŠ, poslucháča neštátnej JŠ a dieťa
neštátneho školského zariadenia (pre neštátne zariadenia školského stravovania za obdobie do
30.09.2010) určená týmto VZN vo výške 88% zo schválenej dotácie na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ
a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podľa odseku (2) článku VI a je
uvedená v prílohe tohto VZN, a to:
a) v prílohe č. 2 za obdobie od 01.01.2010 do 31.05.2010,
b) v prílohe č. 4 za obdobie od 01.06.2010 do 30.09.2010,
c) v prílohe č. 6 za obdobie od 01.10.2010.
Od 01.10.2010 je výška dotácie (normatívu) na žiaka neštátneho zariadenia školského stravovania
určená týmto VZN vo výške 100% zo schválenej dotácie na žiaka školského stravovacieho
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podľa odseku (2) článku VI a je uvedená
v prílohe č. 6.
5.

V článku IX v odseku (5) sa vypúšťa slovné spojenie „uvedená v prílohe č. 2“.

6. Prílohou tohto dodatku je:
- Príloha č. 5 k VZN č. 19/2009 – Normatívy pre základné umelecké školy, jazykové školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
od 01.10.2010,
- Príloha č. 6 k VZN č. 19/2009 – Normatívy pre neštátne základné umelecké školy, neštátne
jazykové školy a neštátne školské zariadenia od 01.10.2010.
7. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

Čl. II
Záverečné ustanovenia dodatku
Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 19/2009
v znení Dodatku č. 1 bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK dňa 6. septembra 2010 Uznesením 5/6
a nadobúda účinnosť od 1. októbra 2010.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

Príloha č. 5 k VZN č. 19/2009

Normatívy pre základné umelecké školy,
jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja od 01.10.2010

Skratka
kategórie
CVČ
ŠSZČ
ŠI 3
ŠI 4
ŠI 5
JŠ
ZUŠ
ZUŠ
CPPPaP
CŠPP
ŠvP
ZŠS

*
**
***
****

Kategória školských zariadení – ostatné školské
zariadenia a jazykové školy
Centrum voľného času
Školské stredisko záujmovej činnosti – kategória 1 ****
Školský internát – kategória 3 *
Školský internát – kategória 4 **
Školský internát – kategória 5 ***
Jazyková škola
Základná umelecká škola – individuálna forma
Základná umelecká škola – skupinová forma
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Škola v prírode
Zariadenie školského stravovania

Normatív ŽSK
na žiaka/ročný
(v €)
132,00
74,61
1 012,76
1 032,25
1 103,80
77,23
478,50
297,00
11,00
110,00
4,61
38,78

kategória 3 – týka sa ŠI, ktoré sídlia na území miest a obcí: Žilina, Bytča, Čadca,
Martin, Kysucké Nové Mesto, Turany, Svederník
kategória 4 – týka sa ŠI, ktoré sídlia na území miest a obcí: Nižná, Mošovce, Dolný
Kubín, Istebné, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín
kategória 5 – týka sa ŠI, ktoré sídlia na území miest a obcí: Liptovský Hrádok,
Námestovo
kategória 1 – normatív stanovený pre ŠSZČ, ktoré má záujmovú činnosť
2 hodiny týždenne

Touto prílohou sa od 01.10.2010 ruší príloha č. 3 k VZN č. 19/2009 v znení Dodatku č. 1 k tomuto
VZN.

Príloha č. 6 k VZN č. 19/2009

Normatívy pre neštátne základné umelecké školy,
neštátne jazykové školy a neštátne školské zariadenia
od 01.10.2010

Skratka
kategórie
CVČ
ŠSZČ
ŠI 3
ŠI 4
ŠI 5
JŠ
ZUŠ
ZUŠ
CPPPaP
CŠPP
ŠvP
ZŠS

*
**
***
****

Kategória školských zariadení – ostatné školské
zariadenia a jazykové školy
Centrum voľného času
Školské stredisko záujmovej činnosti – kategória 1 ****
Školský internát – kategória 3 *
Školský internát – kategória 4 **
Školský internát – kategória 5 ***
Jazyková škola
Základná umelecká škola – individuálna forma
Základná umelecká škola – skupinová forma
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva
Škola v prírode
Zariadenie školského stravovania

Normatív ŽSK
na žiaka/ročný
(v €)
116,16
65,66
891,23
908,38
971,34
67,96
421,08
261,36
9,68
96,80
4,06
38,78

kategória 3 – týka sa ŠI, ktoré sídlia na území miest a obcí: Žilina, Bytča, Čadca,
Martin, Kysucké Nové Mesto, Turany, Svederník
kategória 4 – týka sa ŠI, ktoré sídlia na území miest a obcí: Nižná, Mošovce, Dolný
Kubín, Istebné, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín
kategória 5 – týka sa ŠI, ktoré sídlia na území miest a obcí: Liptovský Hrádok,
Námestovo
kategória 1 – normatív stanovený pre ŠSZČ, ktoré má záujmovú činnosť
2 hodiny týždenne

Touto prílohou sa od 01.10.2010 ruší príloha č. 4 k VZN č. 19/2009 v znení Dodatku č. 1 k tomuto
VZN.

