
K bodu rokovania č. 6

MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišská Nová Ves, 30. 11. 2020

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 10. 12. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

Predkladá:
Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracoval:
Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva Msú

Prerokované:
v komisii školstva a vo finančnej komisii

Dôvod predloženia:
Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2021.
V súlade s ustanovením § 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 je mesto
povinné určiť výšku dotácií na mzdy a prevádzku v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom Spišská Nová Ves a výšku dotácií na mzdy a prevádzku v školách
a školských zariadeniach zriadených na území mesta Spišská Nová Ves na daný
kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením.

Podpisy:



K bodu rokovania č. 6

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. prerokovalo
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení

2. uznáša sa na
Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení

3. ukladá predkladateľovi
a) vyvesiť vydané znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o určení výšky

dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na úradnej tabuli.

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 11.12.2020

b) zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení spôsobom v meste obvyklým.

Z: Ing. Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva
T: 4.1.2021



K bodu rokovania č. 6

Dôvodová správa

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.

Vypočítaná výška dotácie vychádza z priemernej výšky finančných prostriedkov potrebných
na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťa školy, školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves. V prípade školských jedálni sa dotácia určuje na
potenciálneho stravníka - žiaka školy. Navrhovaná výška zohľadňuje rast mzdových
výdavkov v súvislosti s vekovým automatom uplatňovaným pri odmeňovaní pedagogických
zamestnancov, zvyšovaním kvalifikácie pedagogických zamestnancov a s očakávaným
nárastom minimálnej mzdy od 1. 1. 2021. Zároveň sú v dotáciách zohľadnené zvýšené
prevádzkové výdavky v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami.
V roku 2021 sa jednotkové dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti iných zriaďovateľov stanovujú v rovnakej výške s výnimkou centier voľného času.

Jednotková dotácia pre školy a Jednotková dotácia pre školy a
školské zariadenia iných

Druh školy, školské zariadenia mesta
zriaďovateľov Koeficientškolského podielovejzariadenia Schválená Upravená Schválená Upravená daneNávrh na Návrh nana rok na rok

rok 2021 na rok na rok
rok 20212020 2020 2020 2020

ŠKD 589,94 586,28 676,70 570,00 586,28 676,70 6,00
ŠKD špec. X X X b 254,00 1 191,40 1 300,00 13,20
ŠJ 171,00 162,00 179,79 171,00 162,00 179,79 1,80
MŠ 2 947,16 2 644,31 3 000,00 2 593,50 2 457,00 3 000,00 27,30
MŠ špec. X X X 6 479,00 6 138,00 6 900,00 68,20
CVČ 75,00 75,00 75,00 70,00 70,00 70,00 1, 1 O
ZUŠ ind. b 735,25 b 652,92 1 873,06 X X X 14,70
ZUŠ kolekt. 566,61 539,73 611,61 X X X 4,80



K bodu rokovania č. 6

Dopad návrhu na rozpočet mesta:
• bežné výdavky oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 vzrástli o 656 031,- Eur:

z toho školy a školské zariadenia mesta vzrástli o 508 796,- Eur,
z toho školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov vzrástli o 147 235,
Eur.

V zmysle ustanovení § 12 ods. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec nemá povinnosť
poskytovať dotáciu na školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného
celku. Z uvedeného dôvodu bolo poskytnutie dotácie centru voľného času pri Gymnáziu na
Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi vyňaté z režimu povinného poskytovania dotácie na
základe tohto VZN.
Pre poskytovanie dotácií centrám voľného času, ktoré sú zaradené do siete školských
zariadení, majú sídlo mimo mesta Spišská Nová Ves alebo ich zriaďovateľom je iný subjekt
verejnej správy a navštevujú ich deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území
mesta Spišská Nová Ves je stanovená výška dotácie 70 Eur na dieťa a rok, pričom tu sa
vyžaduje uzatvorenie zmluvy s dohodnutím konkrétnych podmienok poskytnutia
a vyúčtovania dotácie. Týmto subjektom mesto nemá povinnosť poskytnúť dotáciu, má však
možnosť. Dotácia sa však poskytne na každé dieťa iba raz a prednostne centru voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. O poskytnutí dotácie vo výške do b OOO,- Eur rozhoduje
primátor mesta, nad 1 OOO,- Eur mestské zastupiteľstvo.

Spracovala: Ing. Dana Mmková, vedúca oddelenia školstva



Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2020
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl

a školských zariadení

Mesto Spišská Nová Ves podľa§ 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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, zákona č. 597/2003 Z. 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 vydáva

všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2020
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení.

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie") určuje

a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení, J)

b) výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, cč 

c) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení,

d) účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej
základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej materskej školy,
zriaďovateľovi cirkevného a súkromného školského zariadenia, zriaďovateľovi centra
voľného času,

e) spôsob vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľovi cirkevnej
a súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej materskej
školy, zriaďovateľovi cirkevného a súkromného školského zariadenia, zriaďovateľovi centra
voľného času,

f) poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území mesta Spišská Nová Ves v centrách voľného času.2

n § 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 v znení neskorších predpisov

y 
§ 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
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DRUHÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia

§ 2
Príjemca dotácie

1. Dotáciu podľa tohto nariadenia je možné poskytnúť:

a) základnej umeleckej škole, materskej škole a školskému zariadeniu, ktorého
zriaďovateľom je mesto Spišská Nová Ves,

b) zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, súkromnej materskej školy
alebo súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Spišská Nová
Ves,

c) zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, cirkevnej materskej školy
alebo cirkevného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Spišská Nová
Ves,

d) centru voľného času.

2. Podmienky poskytnutia dotácie zriaďovateľom podľa§ 2 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia
pre súkromnú alebo cirkevnú materskú školu, pre súkromné alebo cirkevné školské zariadenie:

a) ich sídlo je na území mesta Spišská Nová Ves,
b) sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR,
c) majú zriaďovaciu listinu vydanú zriaďovateľom po zaradení do siete škôl a školských

zariadení SR,
d) navštevujú ich žiaci, poslucháči a deti do 15 rokov veku.

3. Centrám voľného času podľa § 2 ods. 1 písm. d) sa dotácia môže poskytnúť, ak spÍňajú
podmienky podľa§ 2 ods. 2 písm. b), c) ad).

TRETIA ČASŤ
Základné ustanovenia

§ 3
Podrobnosti financovania

d€ Mesto Spišská Nová Ves poskytne dotáciu na mzdy a prevádzku v príslušnom
kalendárnom roku:

a) základnej umeleckej škole zriadenej na území mesta Spišská Nová Ves podľa počtu žiakov
v individuálnej a skupinovej forme vyučovania podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka,

b) materskej škole a súkromnej alebo cirkevnej materskej škole zriadenej na území mesta
Spišská Nová Ves podľa počtu detí prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka,

c) školskému klubu detí pri základnej škole zriadenej na území mesta Spišská Nová Ves, ktorej
zriaďovateľom je mesto Spišská Nová Ves, štátom uznaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba, podľa počtu detí podľa stavu
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
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d) zariadeniu školského stravovania pri základnej škole a zariadeniu školského stravovania pri
základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami so sídlom na
území mesta Spišská Nová Ves, ktorej zriaďovateľom je mesto Spišská Nová Ves, štátom
uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
podľa počtu žiakov školy (potenciálnych stravníkov) podľa stavu k 15. septembrn
predchádzajúceho kalendárneho roka,

e) centru voľného času zriadenému na území mesta Spišská Nová Ves, ktorého zriaďovateľom
je mesto Spišská Nová Ves podľa počtu detí/žiakov a osôb vo veku od 5 do 30 rokov
prijatých do jedného centra voľného času podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka; centru voľného času zriadenému na území mesta Spišská Nová Ves,
ktorého zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická
osoba alebo fyzická osoba podľa počtu detí/žiakov vo veku od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku
prijatých do jedného centra voľného času podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.

2. Príjemcovi podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) sa dotácia pridelí na základe písomnej žiadosti.
Termín podania písomných žiadostí je 15. október kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.

3. Príjemcovi podľa § 2 ods. 1 písm. d) môže mesto prideliť dotáciu na základe písomnej
žiadosti s uvedením počtu detí s trvalým pobytom na území mesta Spišská Nová Ves prijatých
do centra voľného času vo veku od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku. Na tento účel s príjemcom
dotácie mesto uzatvorí písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.

4. Príjemca podľa § 2 ods. 1 písm. b), c) ad) je povinný k žiadosti doložiť:

a) kópiu dokladu o zaradení cirkevnej alebo súkromnej materskej školy, cirkevného alebo
súkromného školského zariadenia, centra voľného času do siete škôl a školských zariadení
SR,

b) kópiu dokladu o zriadení cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej
alebo súkromnej materskej školy, cirkevného alebo súkromného školského zariadenia, centra
voľného času (zriaďovaciu listinu),

c) kópiu dokladu o pridelení IČO,
d) číslo účtu a peňažný ústav, v ktorom je vedený účet príjemcu dotácie - kópiu formulára

o zriadení účtu,
e) zoznam vydaných rozhodnutí o prijatí detí a žiakov cirkevnej alebo súkromnej materskej

školy, cirkevného alebo súkromného školského zariadenia, centra voľného času podľa
prílohy č. l tohto nariadenia,

f) školské štatistické výkazy o činnosti konkrétnej školy alebo školského zariadenia podľa
zoznamu v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

5. Údaje podľa ods. 4 písm. a) až písm. d) je príjemca podľa§ 2 ods. 1 písm. b), c) ad)
doložiť len v prípade prvej žiadosti o poskytnutie dotácie, v prípade žiadosti o poskytnutie
dotácie na ďalší kalendárny rok je príjemca povinný doložiť k žiadosti údaje podľa ods. 4 písm.
e) a f) pre príslušný kalendárny rok, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.

6. Zmenu v údajoch alebo v doložených dokladoch k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa
ods. 4 písm. a) až d) tohto ustanovenia je príjemca povinný písomne oznámiť mestu Spišská
Nová Ves bezodkladne a doložiť príslušné nové doklady.

, 



§4
Výška dotácie a jej poskytnutie

1. Priemerná výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves so sídlom na území mesta Spišská Nová Ves na príslušný
kalendárny rok je určená v prílohe č. 3 tohto nariadenia.

2. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia so sídlom na území mesta Spišská Nová Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby je určená v prílohe č. 4.

3. Celkovú výšku finančných prostriedkov poskytnutých príjemcovi na kalendárny rok
mesto Spišská Nová Ves oznámi písomne príjemcovi dotácie do 31. januára príslušného
kalendárneho roka, na ktorý sa dotácia poskytuje. Dotácia sa poskytuje v celých eurách
zaokrúhlene smerom nahor.

4. Finančné prostriedky podľa ods. 3 tohto ustanovenia mesto Spišská Nová Ves poskytuje
príjemcovi mesačne vo výške 1/12 celkových finančných prostriedkov určených príjemcovi na
príslušný kalendárny rok. V odôvodnených prípadoch je možné v danom mesiaci príjemcovi
poukázať dotáciu aj vo vyššej sume ako 1/12 celkových finančných prostriedkov, pričom
celková výška dotácie určená na daný kalendárny rok ostáva zachovaná. Finančné prostriedky
mesto Spišská Nová Ves poukáže príjemcovi na samostatný bankový účet, v prípade príjemcu
podľa § 2 ods. 1 písm. b) a c) na účet podľa § 3 ods. 4 písm. d), najneskôr do 28. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.

5. Mesto Spišská Nová Ves má právo v priebehu kalendárneho roka upraviť výšku
finančných prostriedkov podľa ods. 3 tohto ustanovenia v prípade zmeny tohto nariadenia.
Úpravu výšky finančných prostriedkov mesto Spišská Nová Ves oznámi príjemcovi písomne
najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nového nariadenia.

6. Zriaďovateľ môže nad rámec tohto nariadenia prideliť pre základnú umeleckú školu,
materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky
z finančných prostriedkov určených na správu budov na údržbu, rekonštrukciu, modernizáciu
a rozvoj, prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup učebných
pomôcok, strojov, zariadení a na odstránenie havarijných situácií. Zriaďovateľ môže školám a
školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti poskytnúť finančné prostriedky na
záväzky vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov a na nenárokovateľné zložky mzdy.

7. Výška dotácie pre centrá voľného času podľa § 3 ods. 3 je 70,- Eur na dieťa a rok.
Mesto neposkytne inému centru voľného času dotáciu na dieťa, ktoré je zapísané v centre
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V prípade, že je dieťa zapísané vo viacerých
centrách voľného času, dotáciu je možné poskytnúť iba jednému centru voľného času.
V zmluve s príjemcom dotácie mesto dohodne podrobnosti poskytnutia finančných prostriedkov
ako aj spôsob a termín ich vyúčtovania. O priznaní dotácie do 1 OOO,- Eur vrátane rozhoduje
primátor mesta, nad 1 OOO,- Eur rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
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§ 5
Účel dotácie

1. Použitie finančných prostriedkov poskytnutých príjemcovi podľa§ 2 ods. l písm. b), c)
a d) je účelovo určené na financovanie bežných výdavkov na mzdy a prevádzku cirkevnej alebo
súkromnej materskej školy, cirkevného alebo súkromného školského zariadenia, centra voľného
času.

2. Príjemca dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b), c) a d) je povinný poskytnuté finančné
prostriedky použiť do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, na ktorý bola dotácia
poskytnutá, v rozsahu a na účel podľa ods. 1.

§6
Vyúčtovanie dotácie

l. Príjemca dotácie je povinný mestu Spišská Nová Ves vyúčtovať poskytnutú dotáciu
za uplynulý kalendárny rok najneskôr do 1 O. januára nasledujúceho kalendárneho roka
a predložiť:

• ročné vyúčtovanie dotácie podľa prílohy č. 5,
• hlavnú knihu ku koncu sledovaného obdobia,
• výpisy z bankového účtu preukazujúce príjem a použitie dotácie za sledované obdobie.

2. Ak sa medzi mestom Spišská Nová Ves a príjemcom dotácie uzatvorila písomná zmluva
o poskytnutí dotácie, ktorá určuje podmienky poskytnutia dotácie, vyúčtovania a vedenia
účtovnej evidencie, vrátenia nevyčerpanej dotácie a pod., prijemca pri vyúčtovaní dotácie
postupuje v zmysle tejto zmluvy.

3. V prípade, že príjemca dotácie nevyčerpá poskytnuté finančné prostriedky
do 31. decembra kalendárneho roka, na ktorý mu boli poskytnuté, je povinný nevyčerpanú časť
finančných prostriedkov neodkladne vrátiť mestu Spišská Nová Ves, najneskôr však posledný
pracovný deň príslušného kalendárneho roka.

4. Príjemca dotácie je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia
poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s osobitnými predpismi."

5. Ak príjemca dotácie skončí činnosť (zánik alebo zastavenie resp. dlhodobé prerušenie) je
povinný poskytnuté finančné prostriedky ku dňu skončenia činnosti vyúčtovať a odviesť
nevyčerpané finančné prostriedky na účet mesta Spišská Nová Ves najneskôr do 30 dní od
skončenia činnosti.

,
l § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. 1) až n) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Kontrola a sankcie
§7

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

3. Ak príjemca dotácie nepredloží pri finančnej kontrole na písomné vyžiadanie všetky
doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených
finančných prostriedkov, bude mesto postupovať v zmysle platných právnych predpisov.

§ 8
Opatrenia na zabezpečenie efektívnosti poskytnutých dotácií

1. Pri porušení pravidiel, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené a použité, Je
príjemca dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie.

2. Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení vykonáva MŠVVaš SR a za ich porušenie uloží
zriaďovateľovi pokutu v zmysle § 8b zákona.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 9
Spoločné ustanovenia

Na právne pomery neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú platné
právne normy.

§ 10
Zrušovacie ustanovenia

Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrusuje platné Všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zo dňa 1. 1. 2020 v znení Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020
zo dňa 9. 10. 2020.
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§ 11
Účinnosť nariadenia

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 bol zverejnený vyvesením na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 24. 11. 2020.

2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení č. 5/2020 na zasadnutí dňa 1 O. 12. 2020, pod č. .. . ./2020; všeobecne zavazné
nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 11. 12. 2020 a nadobúda účinnosť
dňom 1. 1. 2021.

Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
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Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 5/2020

Zoznam vydaných rozhodnutí o prijatí detí a žiakov
do základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu detí a centra voľného času k 15. 9. 20..

Zriaďovateľ: (názov, adresa)
Škola, školské zariadenie: (názov, adresa)

Dátum Trvalé bydlisko Číslo Názov krúžku, ktorý žiakP. č. Meno Priezvisko narodenia Ulica č. p. Obec PSČ rozhodnutia navštevuje (v prípade CVČ)

Spracoval:

V dňa .

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu školy, školského zariadenia

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zriaďovateľa školy, školského zariadenia
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Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 5/2020

Zoznam školských štatistických výkazov typu Škol (MŠVVŠ SR) o činnosti školy alebo
školského zariadenia

1. Škol (MŠVVŠ SR) b o O b Výkaz o materskej škole

2. Škol (MŠVVŠ SR) 3 - O b Výkaz o základnej škole

3. Škol (MŠVVŠ SR) 4 - 01 Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

4. Škol (MŠVVŠ SR) 17 - O 1 Výkaz o zariadení školského stravovania

5. Škol (MŠVVŠ SR) 24- 01 Výkaz o základnej umeleckej škole

6. Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01 Výkaz o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a ŠZ a poslucháčov
jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce
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Príloha č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 5/2020

Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021 v zriaďovateľskej

pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

P. č. Druh školy, školského zariadenia Priemerná výška
finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy
a dieťa školského
zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Spišská
Nová Ves

1. Žiak základnej umeleckej školy- individuálna forma 1 873,06 €
2. Žiak základnej umeleckej školy - skupinová forma 611,61 €
3. Dieťa materskej školy 3 000,00 €
4. Dieťa školského klubu detí 676,70 €
5. Dieťa centra voľného času 75,00 €
6. Potenciálny stravník- žiak základnej školy 179,79 €
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Príloha č. 4

k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 5/2020

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2021 v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej

spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

P. č. Druh školy, školského zariadenia Výška finančných Výška finančných
prostriedkov na prostriedkov na
mzdy a prevádzku mzdy a prevádzku
na dieťa materskej na dieťa materskej
školy a dieťa školy a dieťa
školského školského
zariadenia zariadenia
v zriaďovateľskej v zriaďovateľskej
pôsobnosti štátom pôsobnosti inej
uznanej cirkvi alebo právnickej osoby
náboženskej alebo fyzickej osoby
spoločnosti

1. Dieťa materskej školy 3 000,00 € 3 000,00 €
2. Dieťa špeciálnej materskej školy - 6 900,00 €
3. Dieťa školského klubu detí 676,70 € -
4. Dieťa školského klubu detí pri SZS - 1 300,00 €
5. Dieťa centra voľného času - 70,00 €
6. Potenciálny stravník - žiak základnej

školy, základnej školy pre žiakov so
179,79 € 179,79 €špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

potrebami
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„Príloha č. S
k všeobecne záväznému nariadeniu
č. 5/2020"

,,Vyúčtovanie dotácie na rok 20 .."

Zriaďovateľ: Názov a sídlo školy/školského zariadenia:

IČO:

Špeciálna Školský klub detí/
Materská škola Školský klub detí Školská jedáleň CVČmaterská škola

pri ŠZŠ
Príjmy od mesta Spišská Nová Ves (dotácia) o o o o
Výdavky (čerpanie dotácie) o o o o
Mzdy, platy ...
Poistné
Cestovné náhrady
Energie, voda, komunikácia
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné
Služby
Suma nepoužitých finančných prostriedkov o o o o
Dátum vrátenia nevyčerpanej dotácie
Suma vrátenej nevyčerpanej dotácie

IČO:

Vyhotovil: .
V Spišskej Novej Vsi, dňa: . podpis a pečiatka
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