
 
 Spišská Nová Ves 24. 11. 2017 

 

 

Dôvodová správa 

k návrhu dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová 

Ves 

  

č. 2 / 2014 
 

 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

zriadených na území mesta Spišská Nová Ves  

 
 

V zmysle ustanovení § 6 ods. 12 písm.  c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve    

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec určí všeobecne záväzným 

nariadením pre  

 zriaďovateľov cirkevnej základnej umeleckej školy, cirkevnej jazykovej školy, cirkevnej 

materskej školy, cirkevného školského zariadenia, súkromnej základnej umeleckej školy, 

súkromnej jazykovej školy, súkromnej materskej školy a súkromného školského 

zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce a ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec 

alebo obvodný úrad v sídle kraja, 

 základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

 

1. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských 

škôl a školských zariadení, 

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, 

jazykové školy, materské školy a školské zariadenia, 

3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 

zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka 

alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo, 

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 

 

Výška dotácie vychádza z priemernej výšky finančných prostriedkov potrebných na  mzdy        

a  prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a  dieťa školského 

zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. 

  

Dotácia na mzdy a prevádzku základnej umeleckej školy vzrástla oproti roku 2017 o 6,70 % 

z dôvodu nárastu miezd od 1.9.2017 o 6% a ďalšieho nárastu miezd nepedagogických 



zamestnancov od 1.9.2017 o 2%. Dotácia na žiaka ZUŠ v individuálnej forme vzrástla oproti 

roku 2017 o 60,30 Eur, v skupinovej forme o 19,92 Eur.  

 

Nárast celkovej dotácie oproti roku 2017 v školských jedálňach pri ZŠ je o 10,92% z dôvodu 

nárastu minimálnej mzdy, nárastu miezd od 1.9.2017 o 2% a ďalšieho plánovaného nárastu 

miezd od 1.1.2018 o 4,8%. Vzhľadom na nárast počtu vydaných jedál v ŠJ mesta bolo potrebné 

doplniť stavy zamestnancov o 2 pracovné sily. Dotácia pre školské jedálne mesta sa určuje ako 

dotácia na potenciálneho stravníka (počet žiakov školy) a vzrástla oproti roku 2017 o 11,30 Eur, 

v ŠJ iných zriaďovateľov vzrástla dotácia o 18,- Eur. Výška dotácie pre ŠJ iných zriaďovateľov 

je na úrovni 100% predpokladaného príjmu mesta z podielových daní na tento účel. 

  

Nárast dotácie na školské kluby detí oproti minulému roku je o 9,92% z dôvodu nárastu miezd 

od 1.9.2017 o 6% a taktiež z dôvodu nárastu počtu otvorených oddelení ŠKD o 2 (ZŠ Nejedlého, 

ŠKD pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho). Dotácia na žiaka v ŠKD mesta vzrástla oproti roku 2017 

o 21,58 Eur, v ŠKD iných zriaďovateľov o 72,- Eur. V novozriadenom ŠKD pri Základnej škole 

pre deti s autizmom je hodnota dotácie na dieťa vo výške 1 082,50 Eur, pretože koeficient na 

tieto deti je až 13,2. Dotácia na ŠKD iných zriaďovateľov je vo výške 100% predpokladaného 

príjmu mesta z podielových daní na tento účel. 

 

V materských školách a jasliach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vzrástla dotácia o 11,24 % 

z dôvodu nárastu miezd pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6% a tiež nárastu miezd 

nepedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 2% a plánovaného nárastu miezd 

nepedagogických zamestnancov od 1.1.2018 o 4,8%. pre MŠ mesta vzrástla oproti roku 2017 

o 11,24%. V MŠ na území mesta, ktoré sú zriadené cirkvou alebo inou právnickou osobou, 

vzrástla dotácia o 12,20 %, dotácia na jedno dieťa vzrástla oproti roku 2017 o 138,50 Eur. 

Dotácia na MŠ iných zriaďovateľov je vo výške 100% predpokladaného príjmu mesta z 

podielových daní na tento účel. MŠ majú zo všetkých škôl a školských zariadení najvyšší nárast 

v absolútnom vyjadrení – o 375 333,- Eur. 

 

Dotácia na Centrum voľného času v roku 2018 vzrástla o 7,89% a to z dôvodu zvýšenia miezd 

pedagogických zamestnancov od 1.9.2017 o 6% a zvýšenia miezd nepedagogických 

zamestnancov od 1.9.2017 o 2% a plánovanému zvýšeniu miezd nepedagogických 

zamestnancov o 4,8% od 1.1.2018. Vo VZN je uvedená dotácia na jedno dieťa/žiaka v CVČ 

v záujmovom útvare. CVČ pre mesto organizuje iné kultúrne a športové podujatia, ktoré 

nesúvisia s činnosťou v záujmových útvaroch. Na tieto aktivity má CVČ v rozpočte vyčlenené 

finančné prostriedky zvlášť.  

Dotácia na dieťa/žiaka v CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti iného zriaďovateľa je vo výške 

93,3% z dotácie na dieťa/žiaka v CVČ mesta. 

 

Stanovené výšky dotácií v  dodatku č. 3 k VZN č. 2/2014 pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo inej právnickej osoby sú v súlade 

s ustanovením § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelou tohto zákona bolo 

uvedené ustanovenie zmenené v zmysle, že výška dotácie pre školy a školské zariadenia iných 

zriaďovateľov sa určuje najmenej vo výške 88% z prostriedkov, ktoré obec obdrží na tento účel 

v podielových daniach. Doposiaľ sa toto % určovalo z dotácie, ktorú mesto poskytlo na 

dieťa/žiaka vo svojej škole či školskom zariadení.  

 

Spracovala: Ing. Dana Mrnková      


