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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VES 

č. 10/2015 O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU NA 

ŽIAKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA  

V MESTE SPIŠSKÁ STARÁ VES  

 

Mestské zastupiteľstvo Spišská Stará Ves v zmysle § 4 ods.3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods.12 

písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov 

     vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určujú:  

- podrobnosti financovanie materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení 

zriadených na území mesta Spišská Stará Ves 

- lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať materskú školu, základnú 

umeleckú školu a školské zariadenia, 

- výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, 

základnej umeleckej školy a dieťa školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania 

na potenciálneho stravníka 

- deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 

 

§  l 

Základné ustanovenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška, spôsob poskytnutia a použitia 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy žiaka školy a školského zariadenia v meste 

Spišská Stará Ves na: 

a) dieťa materskej školy 

b) dieťa školského klubu detí 

c) stravníka školskej jedálne pri Základnej škole 

d) žiaka základnej umeleckej školy 

e) dieťa centra voľného času 
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§  2 

Podrobnosti financovania 

1) Poskytovateľom finančných prostriedkov je mesto Spišská Stará Ves. Finančné 

prostriedky na dotáciu na prevádzku a mzdy sa poukazujú mestu Spišská Stará Ves podľa 

zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v 

znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.  

2) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na  mzdy 

a prevádzku školy a školského zariadenia, pre ktoré boli určené. Finančné prostriedky 

prijímateľ vynakladá hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 

3) Na použitie poskytnutej dotácie materskej škole, základnej umeleckej škole a školským 

zariadeniam sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

4) V prípade preukázateľných nevyhnutných výdavkov môže škola požiadať mesto o 

dotáciu z rozpočtu obce na daný účel. O jej schválení rozhodne mestské  zastupiteľstvo úpravou 

rozpočtu. 

 

 

§ 3  

Lehota na predloženie údajov 

 Spojená škola je povinná predložiť mestu štatistické výkazy Škol 40-01 MŠ SR k 15. 9. 

predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý je podkladom pre pridelenie finančných 

prostriedkov.  

 

 

§ 4 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

1) Výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy, základnej umeleckej 

školy a školského zariadenia je uvedená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.  

2) Podkladom na stanovenie výšky dotácie na bežný rok je počet žiakov materskej školy, 

základnej umeleckej školy a detí školského zariadenia vždy k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka podľa predloženého výkazu Škol 40-01 MŠ SR. 

3) Finančné prostriedky sa prideľujú: 

a) pre materskú školu na počet detí materskej školy podľa stavu k 15.9. 

predchádzajúceho kalendárneho roka 

b) pre školský klub detí na počet žiakov základnej školy podľa stavu k 15.9. 

predchádzajúceho kalendárneho roka 
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c) pre zariadenie školského stravovanie pri základnej škole na potenciálneho stravníka 

podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Pre zariadenie školského 

stravovanie pri materskej škole sú finančné prostriedky zahrnuté vo finančných 

prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre materskú školu 

d) pre základnú umeleckú školu na počet žiakov základnej umeleckej školy podľa 

stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka 

e) pre centrum voľného času podľa počtu detí od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na 

území mesta. Podkladom pre určenie počtu je zoznam detí, ktorým bolo vydané 

rozhodnutie o prijatí na záujmovú činnosť.  

4) Výška finančných prostriedkov môže byť upravená v priebehu roka podľa zmeny 

rozpočtu mesta. 

5) V prípade, že mesto získa finančné prostriedky od obcí na základe žiadosti a zmluvy 

podpísanej oboma stranami (mesto a príslušná obec) na detí, ktoré navštevujú centrum  voľného 

času, budú tieto finančné prostriedky v plnom rozsahu poskytnuté Centru voľného času ako 

súčasti Spojenej školy Spišská Stará Ves. V zmysle § 7 ods. 9 Zákona č. 597/2003 Z.z. na účely 

rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre centrá voľného času použijú údaje o počte 

obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území 

obce podľa stavu k 1. januára kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 

 

 

§ 5 

Deň poskytnutia dotácie 

Mesto poskytne finančné prostriedky mesačne vo výške 1/12 zo sumy určenej v Prílohe 

č. 1 tohto VZN, vždy po 20. dni v kalendárnom mesiaci za príslušný kalendárny mesiac na účet 

školy. Mesto môže viazať mesačnú výšku dotácie, t. z. prijímateľ dotácie dostane 95% 

z celkovej mesačnej výšky dotácie. Rozdiel do sumy 100% môže byť vyplatený priebežne 

počas kalendárneho roka, maximálne 1x polročne. 

 

 

§ 6 

Kontrola použitia dotácie 

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tohto VZN vykonáva Mesto Spišská Stará Ves prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta 

a ostatné oprávnené orgány. 

2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť 

všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených 

finančných prostriedkov. 
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§ 9 

Záverečné ustanovenia 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

Spišská Stará Ves zo dňa 14.12.2015. 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej 

tabuli. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č. 7/2014 zo dňa 1.12.2014 

 

V Spišskej Starej Vsi, 26.11.2015 

 

  

           Ing. Jozef Harabin 

               primátor mesta  

 

 

 

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli mesta: 

 

dňa :  27.11.2015  pečiatka   podpis: ................................. 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  

vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

dňa : 15.12.2015  pečiatka   podpis: ................................... 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

dňa : 31.12.2015  pečiatka   podpis: .................................... 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť: 

 

dňa: 1.1.2016   pečiatka   podpis: ................................... 
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Príloha č. 1 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2015 

 

Výška ročnej dotácie na rok 2016 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

a školského zariadenia, zriadených na území Mesta Spišská Stará Ves 

 

Kategória školy, školského zariadenia 

Výška dotácie na 

dieťa/žiaka v € 

v zriaďovateľskej  

pôsobnosti mesta 

Dieťa materskej školy 1 902,80 

Žiak školského klubu detí 109,80 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 125,00 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 

vyučovania 
785,70 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 

vyučovania 
494,30 

Dieťa centra voľného času 74,60 

 

 

 


