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Materiál na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. x/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č.2/2013 

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

so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien. 
  

 
 

 

 

 

 

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM vo vnútri materiálu  

  

Spracovala: 

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM 

 

  

Stanovisko MsR zo dňa 27.11.2015:  

MsR tento materiál odporúča prerokovať a uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení 

mesta Svidník č. x/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so 

sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien. 

 

  

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 23.11.2015: 

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a uzniesť sa na Všeobecne 

záväznom nariadení mesta Svidník č. x/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien. 

 

  

 

 

 

 Svidník, 17. december 2015  



 

 

NÁVRH  NA  UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

uznáša sa 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. x/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení jeho 

neskorších zmien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA 

 

1. Podrobné vysvetlenie všeobecne záväzného nariadenia. 

 

V súlade s § 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 obec povinná určiť výšku 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území 

obce na príslušný kalendárny rok. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. x/2015 (ďalej 

len „nariadenie“) bol vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnený na internetovej stránke 

mesta 23. novembra 2015. 

 

 

2. Vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom. 

 

           Dôležitosť a potreba nariadenia vyplýva zo zákona č. 179/2009 Z.z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých predpisov.  

 

 

3. Ciele, ktoré sleduje. 

 

           Pri navrhovaní výšky dotácií sme vychádzali z celkového vývoja verejných financií a 

z Nariadenia vlády SR č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 

668//2004 Z. z o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov. 

 

 Pri výpočte dotácií pre jednotlivé školy a školské zariadenia sme vychádzali 

z východiskových ukazovateľov a rozpočtových podielov obcí na výnose daní z príjmov 

fyzických osôb zverejnených Ministerstvom financií na rok 2016 a z reálnej potreby na 

osobné náklady a na pokrytie prevádzkových nákladov. Nakoľko tieto výdavky nebolo možné 

pokryť len z koeficientov na originálne kompetencie podľa jednotlivých zariadení, bolo 

potrebné použiť aj finančné prostriedky z položky, ktorá je napočítaná koeficientom 1,5 x 

71,09 x počet žiakov v MŠ a v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na správu školských 

objektov. V roku 2014 sa týmto koeficientom rátalo na 1348 žiakov, v roku 2015 na 1367 

žiakov a v roku 2016 je to 1356 žiakov. 

 

             Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2016 je uvedená v prílohe 

č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť predkladaného nariadenia. Podľa § 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 si každá obec môže nastaviť 

pravidlá financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a 

školských zariadení tak, aby zohľadňovali špecifiká jednotlivých škôl a školských zariadení 

zriadených na území obce a to rozdielne personálne aj prevádzkové podmienky a potreby na 

jednotlivých školských zariadeniach.  



 

 

 

4. Vplyv na rozpočet mesta Svidník 

            Schválenie nariadenia nebude mať vplyv na rozpočet, nakoľko týmto nariadením sa 

určuje prerozdelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

so sídlom na území mesta Svidník. 

                                                                                                                                                                                                                       

5. Vyhodnotenie pripomienkového konania 

           Pripomienky sú zapracované v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia. 

 

 

 

 

 

      

        

Školské zariadenie 

 

 

počet 

žiakov 

2014 

dotácie 

na žiaka 

podľa  

VZN 

č.1/2014 

 

 

počet 

žiakov 

2015 

návrh 

dotácie na 

žiaka 

podľa  

VZN 

č.1/2015 

 

 

počet 

žiakov 

2016 

návrh 

dotácie 

na žiaka 

podľa  

VZN 

č.x/2015 

Rozpočet 

podľa VZN 

č.x/2015 

MŠ Ľ. Štúra 142 1 815,00 147 1 970,00 163 1 970,00 321 110,00 

MŠ 8. mája 105 1 870,00 108 1 970,00 110 2 145,00 235 950,00 

MŠ Gen. Svobodu 93 2 056,00 106 1 970,00 106 2 160,00 228 960,00 

            

ZUŠ          

individuálna forma 320 655,00 373 730,00 377 760,00 286 520,00 

skupinová forma 439 405,00 490 450,00 482 465,00 224 130,00 

           510 650,00 

ŠKD - školský klub detí          

ZŠ Komenského 448 105,00 463 108,00 437 135,00 58 995,00 

ZŠ 8. mája 369 102,00 350 112,00 347 120,00 41 640,00 

ZŠ Karpatská 191 105,00 193 115,00 193 130,00 25 090,00 

           

ŠJ - školská jedáleň           

ZŠ Komenského 448 135,00 463 142,00 437 145,00 63 365,00 

ZŠ 8. mája 369 135,00 350 156,00 347 175,00 60 725,00 

ZŠ Karpatská 191 175,00 193 198,00 193 218,00 42 074,00 

            

CZŠ sv. Juraja          

ŠKD - školský klub detí 103 96,00 101 105,00 103 110,00 11 330,00 

ŠJ - školská jedáleň 103 108,00 101 118,00 103 126,00 12 978,00 

            

Náš dom - ŠJ 13 108,00 13 118,00 13 126,00 1 638,00 

            

CVČ            

CVČ Svidník 984 66,00 946 72,00 942 72,00 67 824,00 

iné CVČ 59 66,00 74 72,00 70 72,00 5 040,00 

SPOLU           1 673 004,00 

        



 
 

 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: x/2015 

 

Mesto Svidník, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy, podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 

Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
 

vydáva toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. x/2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta Svidník č.2/2013 

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

na území mesta Svidník v znení jeho neskorších zmien 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              23. novembra 2015 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 23. novembra 2015 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23. novembra 2015 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 5. decembra 2015 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 7. decembra 2015 

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky elektronicky:             prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/7522 394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  30. decembra 2015 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 16. januára 2016 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  

 
 

 

 

mailto:prednosta@svidnik.sk


 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 
 

        Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení so sídlom na území mesta Svidník v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Svidník č.1/2014 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č.1/2015 („ďalej len 

nariadenie“) takto: 
 

Článok 2 
 

1. Príloha č. 2 sa v celom rozsahu  ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2 takto: 

 

„Príloha č. 2 
 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník 
 

  

školy, 

školské zariadenia 

Výška dotácie pre školy 

a školské zariadenia  

v EUR na 1 žiaka/dieťa 

MŠ Ul. Ľ.Štúra               1 970,00 

MŠ Ul. 8.mája 2 145,00 

MŠ Ul. gen. Svobodu 2 160,00 

ŠKD pri ZŠ Komenského    135,00 

ŠKD pri ZŠ 8.mája     120,00 

ŠKD pri ZŠ Karpatská    130,00 

ŠKD pri CZŠ sv. Juraja     110,00 

ŠJ pri ZŠ Komenského     145,00 

ŠJ pri ZŠ 8.mája      175,00 

ŠJ pri ZŠ Karpatská     218,00 

ŠJ pri CZŠ sv. Juraja     126,00 

ŠJ pri Náš dom      126,00 

Žiak základnej umeleckej školy 

v individuálnej forme vyučovania 

    760,00 

Žiak základnej umeleckej školy 

v skupinovej forme vyučovania 

    465,00 

Žiak centra voľného času      72,00 



 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 30. decembra 

2015. 

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. januára 2016. 

 

 

 Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                                                                                                                       primátor 

 


