
Všeobecne záväzné nariadenie 
 č.  5 /2010 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení  
zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2011.  

 
Mesto Spišská Nová Ves v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 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, § 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a v zmysle zákona č. 502/2001 z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 
 
 

všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku 
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2011. 

 

Prvá časť 
 

§ 1 
Základné ustanovenia 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je určiť výšku  a spôsob použitia dotácie na 
mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí, školského strediska záujmovej 
činnosti, základnej umeleckej školy, centra voľného času a zariadenia školského stravovania  
pre žiakov základnej školy, zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2011.  
Zriaďovateľom  týchto škôl a školských zariadení je mesto ( ďalej len obecné) , cirkev alebo 
náboženská obec (ďalej len cirkevné), súkromná fyzická alebo právnická osoba ( ďalej len 
súkromné)  a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky a bola im zriaďovateľom vydaná zriaďovacia 
listina. 
 

§ 2 
Príjemca dotácie 

 
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je: 
1.  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 
- 14 materských škôl a školských jedální prostredníctvom Správy školských zariadení,  
-  základná umelecká škola,  
-  centrum voľného času,  
-  školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Ing. O. Kožucha 
- 7 školských klubov detí  pri ZŠ  
- 7 školských jedální pri ZŠ 
2. v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi– Biskupstvo Spišské Podhradie 
- školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
- školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
  v zriaďovateľskej pôsobnosti Spišskej katolíckej charity 
- školské stredisko záujmovej činnosti pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho 
- školská jedáleň pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho 



3. v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromného zriaďovateľa OZ KÁMO NÁDEJ, T. Vansovej 1,     
Spišská Nová Ves  pre deti do 15 rokov, ktoré sa venujú hokeju (v zmysle rozhodnutia MŠ SR 
o zaradení do siete škôl a škol. zariadení SR a jeho odôvodnenia): 
- súkromný školský klub detí, Komenského 2, Spišská Nová Ves 
- súkromné centrum voľného času, Komenského 2, Spišská Nová Ves 
- súkromné  školské stredisko záujmovej činnosti, Komenského 2, Spišská Nová Ves 
   v zriaďovateľskej pôsobnosti ALŽBETKA, n.o., Školská 4, Spišská Nová Ves: 
- súkromná materská škola ALŽBETKA, Školská 4, Spišská Nová Ves 
- súkromná výdajná školská jedáleň, Školská 4, Spišská Nová Ves 

 
    

§3  

Podmienky pridelenia a poskytnutia dotácie 

1. Podmienkou na pridelenie dotácie je  
a/ predloženie návrhu rozpočtu školy a školského zariadenia  (obecné) 
b/ predloženie  žiadosti   o  pridelenie dotácie  –  cirkevní  a súkromní   zriaďovatelia           
   v zmysle § 6, odst.12 písm. b/  zákona č. 596/2003,  vrátane zoznamu žiakov, ktorý 
   musí  obsahovať nasledovné údaje:  
   meno a priezvisko žiaka 
   dátum narodenia 
   adresa trvalého pobytu 
   škola, ktorú žiak navštevuje ( len ak žiada o dotáciu SŠKD, CŠKD) 
c/ preukázateľné zaslanie výkazu  škol. 40-01, najneskôr do 20.9. aktuálneho roka so 
   stavom  ku 15.9. aktuálneho roka ( všetci) 

             
2. Podmienky poskytnutia dotácie. 

            a/  mesto poskytne dotáciu určenú na žiaka podľa platného VZN zriaďovateľovi           
školského zariadenia vo výške 1/12 z ročnej dotácie do 25. dňa v mesiaci, maximálne 
do výšky ročnej dotácie 
b/  prijímateľ dotácie zriadi na sledovanie dotácie samostatný bankový účet,  

       c/ školské zariadenie prostredníctvom zriaďovateľa zúčtuje poskytnutú dotáciu 
a mestu štvrťročne do 15 dňa nasledujúceho štvrťroka predloží: 

      -   kópiu bankového výpisu z dotačného účtu za príslušný štvrťrok 
-   hlavnú knihu ku koncu príslušného štvrťroka, 
-   účtovné výkazy ku koncu príslušného štvrťroka 
- zoznam záujmových útvarov, termín činnosti, meno zodpovedného vedúceho 
-zoznam žiakov, ktorí navštevujú záujmový útvar 

d/ ak sa uzavrie písomná zmluva medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie  ktorá    
                bližšie určuje podmienky poskytnutia dotácie, vyúčtovania a vedenia účtovnej 
     evidencie, vrátenie nevyužitej dotácie a pod., prijímateľ postupuje v zmysle zmluvy.  
            e/ dotácia sa poskytuje výlučne na dieťa, ktoré je v zozname žiakov školského 

          zariadenia uvedené v súlade s metodikou MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2010. 
 
 

§4 
Určenie a výpočet výšky dotácie 

      
1. Mesto Spišská Nová Ves poskytne dotáciu na žiaka podľa prílohy č.1 – 3 tohto VZN. 

 



2. Mesto môže nad rámec VZN poskytnúť školám a školským zariadeniam vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na údržbu, rekonštrukciu, 
modernizáciu,  rozvoj a účelovo určené prostriedky na skvalitnenie výchovno- 
vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, strojov, zariadení a riešenie 
havarijných situácií.  Na dofinancovanie miezd a prevádzky môže v prípade potreby 
použiť škola, resp. školské zariadenie  vlastné príjmy rozpočtovej organizácie.. 

 
3. Mesto Spišská Nová Ves je v roku 2011 povinné poskytnúť na žiaka cirkevného 

školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88% z dotácie na žiaka školského 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
 

4. Výšku ročnej dotácie na žiaka môže mesto upravovať v priebehu kalendárneho roka aj 
v závislosti od objemu jeho finančných zdrojov alebo objemu finančných prostriedkov 
poukázaných mestu z výnosu dane z príjmu fyzických osôb. 
 
 

§ 5 
Vymedzenie pojmov 

 
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie: 

 
1 Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa 

výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, 
osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za 
zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, 
výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za prácu v noci, 
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za 
prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, 
vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského 
zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom;  výdavky 
na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia; výdavky na 
odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške 
dohodnutej v  kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské dávky 
a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov. 
 

2 Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl 
a školských zariadení podľa § 1 a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované  
Ministerstvom financií  SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
v kategórii 630 – tovary a služby. 

3 Hospodárnosťou je  minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 

 
4 Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným 

verejným prostriedkom. 
 

5 Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom 
činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. 

 



6 Účelnosťou  je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov 
a skutočným účelom ich použitia. 

7 Dotácie  pre deti a žiakov  školského  strediska  záujmovej  činnosti  a centra  voľného 
času sa z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves prideľujú len pre deti a žiakov s trvalým 
alebo prechodným pobytom na území mesta,  ktorí k 1. januáru predchádzajúceho 
kalendárneho roka dosiahli päť a nepresiahli štrnásť rokov veku  v zmysle Nariadenia 
vlády SR č. 276/2010. 

 
§ 6 

Použitie dotácie 
 

1. Prijímateľ dotácie  je oprávnený  pridelené  finančné  prostriedky použiť len  na  mzdy  
      a prevádzku škôl a školských zariadení. Použité  finančné  prostriedky  musia  byť  
      vynaložené  hospodárne, efektívne,  účinne a účelne. 
 
2. Na  rutinnú  a  štandardnú   údržbu   je  prijímateľ  dotácie podľa §2 ods.2 a 3  

oprávnený  použiť    ročne maximálne  5 % z dotácie pridelenej pre školu a školské 
zariadenie.   

 
3. Na nájomné za prenájom  priestorov na výkon činnosti je prijímateľ dotácie  

oprávnený použiť  ročne maximálne 10 %  z dotácie pridelenej pre školu a školské 
zariadenie.  
 
 

§ 7 
Kontrola použitia dotácie 

 
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami  pridelenými 

podľa  tohto VZN vykonáva mesto Spišská Nová Ves 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.   

3. Ak prijímateľ dotácie nepredloží na písomné vyžiadanie všetky doklady preukazujúce 
hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných 
prostriedkov,  bude mu poskytovanie dotácií pozastavené.   
 
 

§ 8 
Opatrenia na zabezpečenie efektívnosti poskytnutých dotácií 

 
1. Mesto Spišská Nová Ves neposkytne dotáciu škole, školskému zariadeniu,  ak 

prijímateľ nedodrží niektoré z ustanovení § 3 VZN. 
 

2. Mesto Spišská Nová Ves zníži o 50 %  prijímateľovi dotácie  objem finančných 
prostriedkov pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení neefektívneho, 
nehospodárneho, neúčelného a neúčinného vynaloženia  pridelených dotácií.  Znížená 
dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po dobu šiestich po sebe nasledujúcich 



kalendárnych  mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli  
zistené rozhodné skutočnosti.  

 
3 Mesto zníži o 10 %  prijímateľovi dotácie  objem finančných prostriedkov pridelených 

            na  mzdy  a  prevádzku  pri  zistení  poklesu počtu žiakov o každých 5 % z pôvodného 
           počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.  
 

4 Pri  porušení pravidiel  a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené, je 
prijímateľ dotácie  povinný vrátiť  plnú výšku neoprávnene prijatej  dotácie.  

 
 
 

§ 9     
Spoločné ustanovenia 

1. Škola, školské zariadenie je povinné oznámiť mestu Spišská Nová Ves, ŠÚ a odd. 
školstva, mládeže a športu bezodkladne ( najneskôr do 10. dňa nasledujúceho mesiaca) 
zníženie počtu detí o každých 5 % oproti údaju vykázanému vo výkaze Škol. 40- 01 
k 15.9. aktuálneho roka. 

      
2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do konca aktuálneho kalendárneho roka, je 

prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie neodkladne vrátiť späť mestu Spišská 
Nová Ves, najneskôr posledný pracovný deň v roku. 

                                                        
 

§ 10 
Platnosť a účinnosť 

 
 
 VZN č. 5/2010  bolo schválené dňa  8.12.2010  uznesením MsZ č. .771. 
 
VZN mesta Spišská Nová Ves o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku nadobúda  
platnosť  15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves. 
 
Účinnosť 1. januára 2011. 

            Opravené  VZN   č.  5  /2010   bolo  schválené   29. 9. 2011  uznesením č. 
            a  nadobúda účinnosť    14. 10. 2011.  
 

 
Dôvodová správa 
 
        Na základe upozornenia prokurátora v zmysle ust. § 28 zák. 153/2001 Z.z. o prokuratúre,  
Je  potrebné  zmeniť vo  VZN  č.5 /2010 o určení  výšky  dotácie  na  mzdy  a prevádzku  škôl  
a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves názov § 8 – „Sankcie“ na  
„Opatrenia na zabezpečenie efektívnosti poskytnutých dotácií“ , a to z dôvodu, aby názov  
„Sankcie“ nevzbudzoval pochybnosť o oprávneniach Mesta Spišská Nová Ves.  
 

 


