
Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2021
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. 2/2021
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 základnej umeleckej školy, materských škôl a školských
zariadení, I)

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

c) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie základnej umeleckej školy,
materských škôl a školských zariadení,

d) deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky,
e) poskytovanie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na

území mesta Spišská Nová Ves v centrách voľného času.2

DRUHÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia

§2
Príjemca dotácie

Dotáciu podľa tohto nariadenia je možné poskytnúť:

1l § 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

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

b) centru voľného času, ktoré má sídlo mimo územia mesta Spišská Nová Ves alebo je zriadené
vyšším územným celkom.

TRETIA ČASŤ
Základné ustanovenia

§ 3
Podrobnosti financovania

1. Mesto Spišská Nová Ves poskytne dotáciu na mzdy a prevádzku:

a) na žiakov základnej umeleckej školy podľa počtu žiakov v individuálnej a skupinovej forme
vyučovania podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

b) na deti materskej školy podľa počtu detí prijatých do materskej školy podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

c) na deti materskej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa počtu detí
prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka,

d) na deti školského klubu detí pri základnej škole podľa počtu detí prijatých do školského
klubu detí podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

e) na stravovanie žiakov základnej školy podľa počtu žiakov školy (potenciálnych stravníkov)
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

f) centra voľného času zriadeného na území mesta Spišská Nová Ves, ktorého zriaďovateľomje
mesto Spišská Nová Ves podľa počtu detí/žiakov a osôb vo veku od 5 do 30 rokov podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

2. Centru voľného času podľa § 2 ods. 2 môže mesto prideliť dotáciu na základe písomnej
žiadosti, ak spÍňa podmienky:

a) je zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR,
b) má zriaďovaciu listinu vydanú zriaďovateľom po zaradení do siete škôl

a školských zariadení SR,
c) navštevujú ho deti, žiaci od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území

mesta Spišská Nová Ves.
Písomnú žiadosť je potrebné doručiť do 15. októbra kalendárneho roka a doložiť k nej:

a) kópiu dokladu o zaradení centra voľného času do siete škôl a školských
zariadení SR,

b) kópiu dokladu o zriadení 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 do centra voľného času

podľa Prílohy č. 2 tohto nariadenia.
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§4
Výška dotácie, účel a termín poskytovania

1. Výšku dotácie mesto určí na základe štatistických výkazov škôl a školských zariadení
určených pre zber dát v súvislosti s poukazovaním podielovej dane obciam a mestám na
nasledujúci kalendárny rok a predloženého návrhu rozpočtu v termíne do 30. 9. kalendárneho
roka.

2. 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. 1 tohto nariadenia.

3. Príjemca dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov a pri jej použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej
použitia.

4. Finančné prostriedky 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 najneskôr do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

5. 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.

6. Výška dotácie pre centrá voľného času podľa § 3 ods. 2 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. Mesto
s príjemcom dotácie uzatvorí Zmluvu o poskytnutí dotácie, v ktorej dohodne podrobnosti
poskytnutia finančných prostriedkov ako aj spôsob a termín ich vyúčtovania. O priznaní dotácie
do 1 500,- Eur vrátane rozhoduje primátor mesta, nad 1 500,- Eur rozhoduje mestské
zastupiteľstvo.

§ 5
Účel a vyúčtovanie dotácie

1. Príjemca dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov a pri jej použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej
použitia.
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2. Príjemca dotácie 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.

3. Príjemca dotácie je povinný mestu Spišská Nová Ves vyúčtovať poskytnutú dotáciu za
uplynulý kalendárny rok v termíne a spôsobom, ktorý určí zriaďovateľ.

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.

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 zrušuje platné Všeobecne
záväzné nariadenie č. 5/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zo dňa 10. 12. 2020.

§ 11 
Účinnosť nariadenia

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 bol zverejnený vyvesením na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves od 1. 12. 2021.

4 



2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení č. 2/2021 na zasadnutí dňa 16. 12. 2021, pod č. 589/2021; všeobecne záväzné
nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa 17. 12. 2021 a nadobúda účinnosť
dňom 1. 1. 2022.

Ing. Pav
primá or mesta
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2021

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Spišská Nová Ves

P. č. Druh školy, školského zariadenia Výška fmančných
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. Ziak základnej umeleckej školv- individuálna forma 1 899,70 €
2. Žiak základnei umeleckej školy - skupinová forma 620,30 €
3. Dieťa materskej školy 2 538,90 €

Dieťa materskej školy so SVVP 5 254,50 €
4. Dieťa školského klubu detí 558,00 €
5. Dieťa centra voľného času 75,00 €
6. Potenciálny stravník- žiak základnej školy 167,40 €

6 



Príloha č. 2
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2021

Zoznam vydaných rozhodnutí o prijatí detí a žiakov
do centra voľného času k 15. 9. 20..

Centrum voľného času: (názov, adresa)

Dátum Trvalé bydlisko Číslo Názov záujmového útvaru, ktorýP. č. Meno Priezvisko narodenia Ulica č. p. Obec PSČ rozhodnutia žiak navštevuje

Spracoval:

V dňa .

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu školy, školského zariadenia
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