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VZN č.  5 /2012 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2013. 
 
 
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, 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, v zmysle zákona č.597/2003Z.z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 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,  v zmysle zákona č. 502/2001 z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č.668/2004 
o rozdeľovaní výnosov dane z príjmov územnej samospráve v znení zmien a doplnkov 
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 2013. 
 
 

Prvá časť 
 

§ 1 
Základné ustanovenia 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je určiť výšku  a spôsob použitia dotácie na 
mzdy a prevádzku materských škôl, školských klubov detí,  základnej umeleckej školy, 
centier voľného času a zariadení školského stravovania   zriadených na území mesta Spišská 
Nová Ves na rok 2013.  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). 

 
§ 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 Adam, Levočská 14  
-  centrum voľného času  pri ZŠ Ing. O. Kožucha 11 
-  centrum voľného času  pri ZŠ Lipová  13 
-  centrum voľného času  pri ZŠ Z. Nejedlého 2 



 - 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 
           - centrum voľného času  pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho 
           - školská jedáleň pri ŠZŠ sv. Maximiliána Kolbeho 
          v zriaďovateľskej pôsobnosti Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku,  
             Letná 35, Spišská Nová Ves 
           - Evanjelická materská škola, Štefánikovo nám. č.21, Spišská Nová Ves  
          - výdajná školská jedáleň, Štefánikovo nám. č. 21, Spišská Nová Ves 
 
      3.  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 

Účel dotácie 

1. Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na mzdy, platy, 
a ostatné osobné vyrovnania vyplácané pedagogickým a nepedagogickým 
zamestnancom školy a školského zariadenia, výdavky na poistné, príspevky do 
poisťovní, výdavky na nemocenské dávky a ďalšie zákonom určené výdavky 
zamestnávateľa. 
 

2. Dotácia na prevádzku je určená na krytie nevyhnutných bežných výdavkov škôl 
a školských zariadení súvisiacich s ich prevádzkou a nevyhnutnou údržbou.  
   

3. Zriaďovateľ môže nad rámec VZN poskytnúť školám a školským zariadeniam vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na údržbu, rekonštrukciu, 
modernizáciu,  rozvoj, prostriedky na skvalitnenie výchovno- vzdelávacieho procesu, 
nákup učebných pomôcok, strojov, zariadení a riešenie havarijných situácií. 
Zriaďovateľ môže svojim školám a školským zariadeniam poskytnúť finančné 
prostriedky na záväzky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a na 
nenárokovateľné zložky mzdy. 

 
 

§4 

         Pridelenie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie 

1. Mesto Spišská Nová Ves poskytne dotáciu na žiaka podľa prílohy č.1 tohto VZN 
schválenú MsZ pre aktuálny rozpočtový rok. 
 

2. Podmienkou  pridelenia 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  
           c) predloženie „čestného vyhlásenia pre zber údajov“ v zmysle §7a, bod k, ods.5   
               zákona č.597/2003 Z.z. 
          d) oznámenie údajov podľa §7a,  ods.1až 5 zákona č. 597/2003 Z.z., najneskôr do 25. 9.  

   aktuálneho roka so   stavom  ku 15.9. aktuálneho roka  
 

3. Poskytnutie dotácie: 
            a)  mesto poskytne dotáciu určenú na žiaka podľa platného VZN zriaďovateľovi                

školského zariadenia vo výške 1/12 z ročnej dotácie do 28. dňa v mesiaci, maximálne 
do výšky ročnej dotácie na samostatný bankový účet  

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

   -   hlavnú knihu ku koncu príslušného štvrťroka, 
   -   účtovné výkazy ku koncu príslušného štvrťroka 
c) 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.   
        

4.  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. 

                                                       
     5.   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. 

 
 
 

§ 5 
Určenie výšky dotácie 

 
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre školu a školské zariadenie sa určuje 

ako súčin počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka upravenej týmto nariadením. Ročná 
suma dotácie sa poskytuje v celých eurách. 
 

2. Na určenie výšky dotácie pre centrá voľného času sa pre rok 2013 použijú údaje 
o počte obyvateľov mesta od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým 
pobytom na území mesta podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa 
zisťovanie uskutočňuje (§ 9d,bod 2 zákona č.597/2003 Z.z.) 

 
3. Mesto Spišská Nová Ves je povinné poskytnúť na žiaka cirkevného a súkromného 

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. 
 



     § 6 
Kontrola použitia dotácie 

 
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami  pridelenými 

podľa  tohto VZN vykonáva mesto Spišská Nová Ves a ďalšie oprávnené orgány.  
 

2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je  pri následnej 
finančnej kontrole povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, 
efektívne, účelné a účinné  vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.   

 
3. Ak prijímateľ dotácie nepredloží  pri následnej finančnej kontrole na písomné vyžiadanie 

všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie 
pridelených finančných prostriedkov,  bude mu poskytovanie dotácií pozastavené.   
 

 
§ 7 

Opatrenia na zabezpečenie efektívnosti poskytnutých dotácií 
 

1. Mesto Spišská Nová Ves neposkytne dotáciu škole, školskému zariadeniu,  ak 
prijímateľ nedodrží niektoré z ustanovení § 4 VZN. 
 

2. Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 597/2003 Z.z. vykonáva Ministerstvo 
a Krajský školský úrad a za ich  porušenie uloží zriaďovateľovi pokutu v zmysle § 8b 
zákona.  

3. Pri porušení pravidiel, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené a použité, je 
prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie. 

 
 

§ 8 
Platnosť a účinnosť 

 
1. Toto nariadenie ruší VZN č. 8/2011 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová ves na rok 2012. 
 

2. VZN č.     /2012  bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa  17.12.2012   
uznesením č.   vyvesené  na úradnej tabuli dňa 17. 12. 2012  a nadobúda  účinnosť dňa  

           2.1.2013. 
 
 
 
 
                                                                               
 
 
                                                                               ____________________________________ 
    PhDr. Ján Volný, PhD. 
                  primátor 
 
 



Príloha č.1 

 

 

2013 
Normatív na žiaka v € 

obecné cirkevné súkromné 

ZUŠ 
individuálne 673 0 0 

skupinové 413 0 0 

MŠ     od 2-6 rokov 1 611 1 418 1 418 

Výchovno – vzdelávacie 

zariadenia 

ŠKD 95 84 0 

CVČ 65 58 0 

    ŠJ ZŠ 88 78 0 

 

 
 

 


