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Návrh dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce  č. 8/2012 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
 

 
Čl. I 

  PPrreeddmmeett  ddooddaattkkuu  
 

§ 4 
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

 

      1)  Mesto Zlaté Moravce určuje výšku  dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení: 

 
Dotácia na prevádzku a  mzdy na 

žiaka v školách a školských 
zariadeniach (v eurách) 

Kategória škôl a školských zariadení 
 zriaďovateľ  

mesto 
neštátny 

zriaďovateľ 
Žiak základnej umeleckej školy  - individuálne 
štúdium 682,62 X 
Žiak základná umelecká škola  - skupinové 
štúdium 422,73 X 

Žiak školského klubu detí  87,48 76,98 

Žiak základnej školy – potenciálny stravník 99,92 87,93 

Žiak centra voľného času 65,23 X 

Dieťa materskej školy 1877,43 1652,14 

Dieťa v zariadení školského stravovania pri MŠ 370,71 X 

 
2)  Mesto Zlaté Moravce určuje dotáciu na žiaka cirkevného školského zariadenia 
a súkromnej materskej školy vo výške 88 % z dotácie na žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. 
3)  Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 
zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť jej použitia. 
4)  Finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania  pri základných školách sa 
prideľujú na potenciálneho stravníka podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka. 
5) Finančné prostriedky pre zariadenia školského stravovania  pri materských školách sa 
prideľujú na stravníka podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ak 
je v materskej škole zriadené zariadenie školského stravovania. 
 
                                            
 
        Ing. Peter Lednár, CSc. 
             primátor mesta 



 

Dôvodová správa 
 

K dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce  č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
mesta Zlaté Moravce 

 
      Zákon č. 325/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení 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, 
s účinnosťou od 1. januára  2013 upravuje doterajší postup obce pri poskytovaní dotácie na 
mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia. Zo zákona 596/2003 Z.z. mestu vyplýva: 
 
1. podľa § 6 ods. 12, písm. b) poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa poskytuje  
dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia  
a zriaďovateľovi súkromnej materskej školy , ktoré sú zriadené na území obce na dieťa alebo 
žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku 
2. podľa § 6 ods. 12, písm. c) určí všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľov 
uvedených v bode 1 a pre školy a školské zariadenia vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti  
a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a    
   školských zariadení, 
b) lehotu na predloženie údajov, 
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, 
d) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky. 
3.  poskytnúť na žiaka cirkevného školského zariadenia  a dieťa súkromnej materskej 
školy 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;.  
 
Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane 
z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov a z  
rozpočtu mesta.  Navrhovaná výška dotácie v predkladanom VZN je vypočítaná podľa 
predpokladanej výšky podielových daní určených pre mesto.   
 
Predpokladaný príjem z podielových daní na školy a školské zariadenia  všetkých 
zriaďovateľov podľa koeficientov a prepočítaného počtu detí – 1.278.597 eur. Podielové dane 
sa predpokladajú nižšie ako v minulom roku, boli zmenené aj koeficienty nápočtu,  takže 
vychádza pre školy a školské zariadenia menej finančných prostriedkov ako v minulom roku. 
  
Táto suma bola navýšená z rozpočtu mesta o 103.848 eur, celkove na kapitolu vzdelávanie  je 
určená suma 1.382.445 eur ( vrátane školských akcií ).  
 
Táto suma pokrýva mzdy, odvody a asi 60 % prevádzkových nákladov materských škôl 
a CVČ, z ktorých sa dajú uhradiť čiastočne len energie a služby. Učebné pomôcky budú 
uhrádzané z výberu školného,  nie sú plánované žiadne údržby a opravy. Koeficient nápočtu 
pre CVČ podľa počtu detí vo veku 5 – 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta je 
nevyhovujúci, finančné prostriedky nepostačujúce. 
 
Dotácia je určená bez finančných príspevkov z výberu školného a kapitálových výdavkov. 



 
Uznesenie č. /2013 

z 22  . zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach  
konaného  dňa   28.02.2013 

 
Návrh dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce  č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so 
sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 22. zasadnutí MZ konaného dňa 
28.02.2013 
p r e r o k o v a l o 
Návrh dodatku č.1 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Zlaté Moravce  č. 8/2012 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce 
s a   u z n á š a  
na dodatku č.1 k VZN mesta Zlaté Moravce  č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
mesta Zlaté Moravce 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa 28.02.2013
 

     
                                                                    

                                                                                           Ing. Peter Lednár, CSc. 
                                                                  primátor mesta 

 
 
 

                                           Mgr. Mario Lénárt                                                    
                                                                 prednosta MsÚ 

 
 
 
 


