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D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

k VZN mesta Zlaté Moravce o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 
      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 – 1 272 152 euro. 
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 82 703 eur, celkove na kapitolu vzdelávanie  
je určená suma 1 381 855 eur ( vrátane školských akcií a školného ZUŠ – 27 000 €).  
 

Táto suma pokrýva mzdy, odvody a asi 60 % prevádzkových nákladov 
materských škôl, 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 ( okrem ZUŠ)  
a kapitálových výdavkov. 



Uznesenie  č.  2012 
z   21. zasadnutia  Mestského zastupiteľstva Zlatých Moravciach 

konaného  dňa  13.12.2012 
 
 

 
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Zlatých  Moravciach  na  svojom  21. zasadnutí MZ konaného dňa 
13.12.2012 
p r e r o k o v a l o 
 
návrh   VZN č. /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 c h v a ľ u j e 
VZN č. /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    13.12.2012 
 
 
         Ing. Peter Lednár, CSc. 

               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N á v r h 
 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zlaté Moravce 
 

 č... /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 Mesta Zlaté Moravce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:  

všeobecne záväznom nariadení 
 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, 
ktoré sú zriadené na území mesta Zlaté Moravce a sú na základe rozhodnutia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských 
zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR1 upravuje: 
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. 

 
 

§ 2 
Podrobnosti financovania 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení 
1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na dieťa 
materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy (ďalej len škola), na dieťa a žiaka 
centra voľného času, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania (ďalej len 
školské zariadenie). 
 
2. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú: 
a) školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
b) Mesto Zlaté Moravce za materské školy a školské zariadenia bez právnej 
subjektivity, 
c) zriaďovateľ cirkevnej školy a školských zariadení, zriaďovateľ súkromnej školy  
     a školského zariadenia ( ďalej len neštátny zriaďovateľ), ktoré majú  sídlo na území 
mesta,  
     ak o dotáciu požiada.  
 



3.  Mesto Zlaté Moravce poskytne finančné prostriedky neštátnemu zriaďovateľovi na 
základe    
    žiadosti, ktorá musí obsahovať: 
      a) údaje o počtoch detí/žiakov (kópia štatistického výkazu Škol. MŠVVŠ SR 40-01), 
b) výšku požadovanej dotácie, 
c) rozpis požadovanej dotácie na mzdy a prevádzku podľa položiek ekonomickej    
   klasifikácie (610, 620, 630), 
d) kópiu rozhodnutia o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl a školských     
     zariadení MŠVVaŠ SR, 
 
e) kópiu zriaďovacej listiny, 
f) kópiu dokladu o pridelení IČO, 
g) číslo účtu zriaďovateľa a označenie banky, v ktorej má vedený účet, 
h) písomné poverenie alebo menovanie, ktoré oprávňuje osobu konať v mene 
zriaďovateľa   
  (meno, č. telefónu, č. faxu, e-mail a pod.). 
Neštátny zriaďovateľ pri opakovaných žiadostiach o poskytnutie finančných 
prostriedkov predkladá len údaje podľa ods. 3 písm. a) – c). 
 
4.  Neštátny zriaďovateľ v prípade zmeny údajov uvedených v ods. 3 písm. d) – h) je 
povinný predložiť najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa zmeny údajov aktuálne 
informácie. 
 
5.  Neštátny zriaďovateľ je ďalej povinný do 15 kalendárnych dní oznámiť Mestu Zlaté 
Moravce informáciu o: 
a) ukončení činnosti školy alebo školského zariadenia, 
b) dlhodobom prerušení činnosti školy alebo školského zariadenia, 
c) zrušení školy alebo školského zariadenia, alebo 
d) zmeny sídla školy alebo školského zariadenia 
a vykonať vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov do 30 kalendárnych 
dní a nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do tohto termínu na účet Mesta 
Poprad. V prípade, že zmena nastane k 31. 12., neštátny zriaďovateľ postupuje  podľa 
ods. 9. 
 
6. Neštátny zriaďovateľ žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov predkladá na 
adresu: 
Mesto Zlaté Moravce, oddelenie financií a rozpočtu, 1.mája 2, Zlaté Moravce. 
 
7. Neštátny zriaďovateľ je povinný označiť originály účtovných dokladov slovami 
„dotácia poskytnutá z rozpočtu mesta Zlaté Moravce“. 
 
8. Neštátny zriaďovateľ je povinný do 25. 01. 2014 vykonať vyúčtovanie poskytnutej 
dotácie. Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať písomnú informáciu o účele použitia 
poskytnutých finančných prostriedkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie 
rozpočtovej klasifikácie na 610, 620, 631, 632 až 637. 
Vyúčtovanie doručí mestu na adresu uvedenú v § 2 ods. 6 tohto VZN. 
 
9. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. 2013, je neštátny zriaďovateľ 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 15.01.2014. 
 



10. Neštátny zriaďovateľ si môže vo vyúčtovaní uplatniť len výdavky, ktoré vynaložil 
na určený účel v príslušnom kalendárnom roku, na ktorý boli poskytnuté. Uvedenie 
nesprávnych, nepravdivých  a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu a jej povinných 
prílohách je považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné 
prostriedky prideľované. 

 
 

§ 3 
Lehota na predloženie údajov 

Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie s údajmi uvedenými v § 2 ods. 3 tohto VZN 
neštátny zriaďovateľ doručí v lehote do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. 
 

 
 
 
 
 
 

§ 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 672,60 X 
Žiak základná umelecká škola  - skupinové 
štúdium 413,00 X 

Žiak školského klubu detí  84,52 74,38 

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

Žiak centra voľného času 139,30 X 

Dieťa materskej školy 1896,34 1668,78 

Dieťa v zariadení školského stravovania pri MŠ 376,06 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. 
 
 
6)  Finančné prostriedky pre školské kluby detí sa prideľujú podľa stavu k 
15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 
7)  Finančné prostriedky pre centrum voľného času sa prideľujú podľa počtu detí od 5 
rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta k 1.januáru 
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 
 

§ 5 
Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky 

 
Mesto Zlaté Moravce poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom 
finančných prostriedkov uvedených v § 2 ods. 2 tohto VZN mesačne vo výške jednej 
dvanástiny z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok do 25. 
dňa príslušného mesiaca. 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenie 

 
 1) Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného 
nariadenia č. ../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 
dňa 13.12.2012  a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.januára 
2013.  
 
2) Nadobudnutím účinnosti VZN č. ..../2012 o financovaní základných umeleckých 
škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta 
Zlaté Moravce, sa ruší VZN č. 1/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa/žiaka školského 
zariadenia so sídlom na území mesta Zlaté Moravce. 
 
3) VZN bolo vopred zverejnené na úradnej tabuli obce pred jeho prerokúvaním a po 
jeho schválení v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
 
  
  

Ing. Peter Lednár, CSc. 
      primátor mesta 
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