
 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  4/2012 

 

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. d) 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 verejnej správy v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení neskorších 

predpisov 

vydáva toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 4/2012  

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

 so sídlom na území mesta Svidník 
 

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:              3. február 2012 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 3. február 2012 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 3. február 2012 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 15. február 2012 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 16. február 2012 

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:  20. február 2012 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 21. február 2012 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1. apríl 2012 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 14. marec 2012 

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 146/2012 

 

 



Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "nariadenie") je určenie výšky a 

spôsobu pouţitia dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí, 

školského strediska záujmovej činnosti, základnej umeleckej školy a školskej jedálne, 

zriadených na území mesta Svidník, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svidník (ďalej len 

"mesto"), cirkev alebo náboţenská spoločnosť, súkromná fyzická osoba alebo právnická 

osoba, a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na beţné výdavky a zahŕňa výdavky 

na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný 

príplatok, príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový 

príplatok, príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného 

zamestnanca, príplatok za prácu so ţiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so ţiakmi 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v 

sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat za 

neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu vyplácanú pedagogickému, 

odbornému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok 

a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom; výdavky na poistné a príspevok do 

poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných a nepedagogických 

zamestnancov školy alebo školského zariadenia. 

 

2. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na beţné výdavky škôl a 

školských zariadení a zahŕňa výdavky za tovary a sluţby definované Ministerstvom 

financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 - tovary a sluţby. Ide o výdavky 

najmä na cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, materiál, dopravné, nájomné za nájom 

a sluţby, rutinnú a štandardnú údrţbu špecifikované v poloţkách 631 a 637 ekonomickej 

klasifikácie, výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov 

maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na 

nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov 

v poloţkách 640. 

 

3. Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 

tovarov, prác a sluţieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 

 

4. Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným 

verejným prostriedkom. 

 

5. Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činností a skutočným výsledkom 

činností vzhľadom na pouţité verejné prostriedky. 

 

6. Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom pouţitia verejných prostriedkov a skutočným 

účelom ich pouţitia. 

 

7. Výkonový ukazovateľ je počet ţiakov základnej umeleckej školy,  ţiakov školy, detí 



materskej školy a detí školského zariadenia. 

 

8. Počtom detí a ţiakov materskej školy, školského klubu detí, školského strediska záujmovej 

činnosti, základnej umeleckej školy a školskej jedálne, rozhodným pre pridelenie dotácií na 

mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázali v 

štatistickom výkaze Škôl MŠ SR 40-01. 

 

9. Do počtu detí v školskom stredisku záujmovej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

sa započítavajú deti do 15 rokov veku, ktoré návštevujú školské stredisko záujmovej 

činnosti na území mesta a ktoré majú trvalý pobyt v okrese Svidník a v susediacich 

okresoch s okresom Svidník. 

 

10. To isté dieťa školského strediska záujmovej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa 

započítava najviac jedenkrát. 

 

11. Do počtu detí v školskom stredisku záujmovej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti 

štátom uznanej cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti, inej právnickej alebo fyzickej osoby 

sa započítavajú deti do 15 rokov veku, ktoré návštevujú školské stredisko záujmovej 

činnosti na území mesta a ktoré majú trvalý pobyt v okrese Svidník a v susediacich 

okresoch s okresom Svidník. 

 

12. To isté dieťa školského strediska záujmovej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti toho 

istého zriaďovateľa sa započítava najviac jedenkrát. 

 

13. Ţiadateľom a prijímateľom dotácie podľa článku 1 tohto nariadenia je 

a) základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

b) základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

c) materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

d) školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

e) zriaďovateľ školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi, ktoré majú sídlo 

na území mesta Svidník, ak o dotáciu poţiada, 

f) zriaďovateľ školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromnej právnickej 

osoby ktoré majú sídlo na území mesta Svidník, ak o dotáciu poţiada. 

 

Článok 3 

Podanie žiadosti o dotáciu 

 

1. Mesto poskytne dotáciu ţiadateľovi uvedenému v Článku 2 ods. 13 písm. e) a f) tohto 

nariadenia na základe jeho písomnej ţiadosti (Príloha č. 1), ktorá musí obsahovať 

a) údaje o počtoch detí, resp. ţiakov do 15 rokov veku v školách a školských  zariadeniach 

zriaďovateľa uvedeného v Článku 2 ods. 13 písm. e) a f) tohto nariadenia k 15. 

septembru kalendárneho roka (kópia štatistického výkazu Škôl MŠ SR 40-01 ako 

Príloha č. 1 ţiadosti), ktorý predchádza  roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť, 

b) výšku poţadovanej dotácie, 

c) účel pouţitia dotácie podľa poloţiek ako Príloha č. 2 ţiadosti, 

d) číslo účtu zriaďovateľa, 

e) IČO, 

f) písomné poverenie, ktoré oprávňuje osobu konať v mene zriaďovateľa, 

g) kontaktné údaje (adresa, číslo telefónu, e-mail). 



 

2. Termín podania písomnej ţiadosti o dotáciu je do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť 

 

Článok 4 

Normatív na jeden výkonový ukazovateľ 

   

1. Mesto určuje následovnú ročnú výšku normatívu na mzdy a prevádzku na jeden výkonový 

ukazovateľ pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti mesta 

a) na dieťa materskej školy vo veku do troch rokov vo výške 3 229,92 EUR, 

b) na dieťa materskej školy vo veku od troch rokov vo výške 1 641,44 EUR, 

c) na ţiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania vo výške 688,34 

EUR, 

d) na ţiaka základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania vo výške 423,60 

EUR, 

e) na dieťa školského klubu detí vo výške 317,70 EUR, 

f) na dieťa školského strediska záujmovej činnosti vo výške 169,44 EUR, 

g) na ţiaka základnej školy - potenciálneho  stravníka vo výške 105,90 EUR. 

 

2. Mesto určuje následovnú ročnú výšku normatívu na mzdy a prevádzku na jeden  výkonový 

ukazovateľ pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti cirkvi 

a) na dieťa školského klubu detí vo výške 317,70 EUR, 

b) na dieťa školského strediska záujmovej činnosti vo výške 169,44 EUR, 

c) na ţiaka základnej školy - potenciálneho  stravníka vo výške 105,90 EUR. 

 

3. Mesto určuje následovnú ročnú výšku normatívu na mzdy a prevádzku na jeden výkonový 

ukazovateľ pre školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti súkromnej právnickej 

osoby na ţiaka špeciálnej základnej školy - potenciálneho  stravníka vo výške 105,90 EUR. 

 

Článok 5 

Dotácia pre školu a školské zariadenie 

 

1. Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu 

výkonovych ukazovateľov vykázaných podľa článku 2 (bod 7, 8, 9, 10, 11, 12) tohto 

nariadenia a ročnej výšky normatívu na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ 

určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení uvedených v článku 3 

tohto nariadenia. 

 

2. Dotácia bude poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne vo výške l/12 z ročnej výšky 

dotácie. 

 

3. Mesto poskytne kaţdoročne dotácie na mzdy a prevádzku 

a) materskej školy, školskeho klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, 

zakladnej umeleckej skoly, školskej jedálne pre ţiakov základnej školy, zriadených na 

uzemí mesta, ktorých zriaďovateľom je mesto na účet školy a školského zariadenia s 

právnou subjektivitou. Dotácie na mzdy a prevádzku za školy a školské zariadenia bez 

právnej subjektivity zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov. Podmienkou na 

pridelenie dotácie je predloţenie návrhu rozpočtu školy a školského zariadenia podľa 

osobitných predpisov, 

b) školskeho klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, školskej jedálne pre 



ţiakov základnej školy, zriadených na uzemí mesta, ktorých zriaďovateľom je cirkev 

účet ich zriaďovateľa. Podmienkou na pridelenie dotácie je predloţenie ţiadosti zo 

strany zriaďovateľa školského zariadenia o poskytnutie dotácie v súlade s platnou 

legislatívou.  

c) školskej jedálne pre ţiakov základnej školy, zriadených na uzemí mesta, ktorej 

zriaďovateľom je súkromná právnická osoba na účet jej zriaďovateľa. Podmienkou na 

pridelenie dotácie je predloţenie ţiadosti zo strany zriaďovateľa školského zariadenia o 

poskytnutie dotácie v súlade s platnou legislatívou. 

 

                                                                    Článok 6 

Použitie dotácie 

 

Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky pouţiť len na mzdy a 

prevádzku, pouţité finančné prostriedky musia byť vynaloţené hospodárne, efektívne, účinne 

a účelne. 

  

Článok 7 

                                                              Zúčtovanie dotácie 

  

1. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorého zriaďovateľom je mesto a ktorému bola 

dotácia poskytnutá podľa článku 5 tohto nariadenia je povinný zúčtovať dotáciu s mestom  

ročne, do 20 dní po ukončení príslušného roka, prostredníctvom výkazu o plnení rozpočtu 

subjektu verejnej správy FIN-I-04. 

 

2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorého zriaďovateľom je cirkev alebo súkromná 

právnická osoba a ktorému bola dotácia poskytnutá podľa článku 5 tohto nariadenia je 

povinný zúčtovať dotáciu s mestom  ročne, do 20 dní po ukončení príslušného roka. V 

prípade, ţe dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra aktuálneho kalendárneho roka, je 

prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 15. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

3. Vyúčtovanie je potrebné doručiť na adresu: Mestský úrad, odbor finančný a správy 

majetku, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. 

 

Článok 8 

Kontrola použitia dotácie 

 

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tohto nariadenia vykonáva mesto prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta. 

 

Článok 9 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Mesto u škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, si vyhradzuje právo 

modifikovať rozpočty nad rámec výšky normatívu určenej v článku 4, v rámci jednotlivých 

kategórií škôl a školských zariadení na základe princípu solidarity, z dôvodu rozdielnej 

personálnej a prevádzkovej náročnosti.  

 

 

 



 

Článok 10 

 Opatrenia na zabezpečenie efektívnosti poskytnutých zdrojov 

 

1. Mesto môţe upraviť prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov pridelených na 

mzdy a prevádzku pri zistení zmeny počtu detí a ţiakov k počtu detí a ţiakov vykázaného 

k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza  roku, na ktorý sa má dotácia 

poskytnúť. 

 

2. Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené, je 

prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie. 

 

3. Mesto je oprávnené pozastaviť poskytovanie dotácie prijímateľovi najmä, ak  

a) voči prijímateľovi alebo voči osobám konajúcim v mene prijímateľa bolo začaté súdne 

konanie alebo trestné konanie za činnosť, ktorá súvisí s poskytnutím dotácie, aţ do doby 

pravoplatného skončenia tohto konania,  

b) došlo k podozreniu o porušení finančnej disciplíny prijímateľom súvisiacej s 

poskytnutím dotácie, aţ do doby pravoplatného skončenia kontroly zameranej na 

dodrţiavanie finančnej disciplíny,  

c) došlo k podozreniu, ţe prijímateľ poskytol nepravdivé informácie, napr. navýšenie počtu 

ţiakov za účelom získania dotácie oproti skutočnému stavu, aţ do doby, kým prijímateľ 

hodnoverným spôsobom nepreukáţe opak,  

d) došlo prijímateľom dotácie v súvislosti s poskytnutím dotácie ku spáchaniu trestného 

činu, 

e) došlo k vyhláseniu konkurzu alebo reštrukturalizácii na majetok prijímateľa dotácie, 

resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstupu prijímateľa do 

likvidácie. 

 

4. Ak prijímateľ dotácie skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia v 

priebehu rozpočtového roka, je povinný poskytnutú dotáciu ku dňu skončenia činnosti 

zúčtovať a najneskôr do 30 dní od skončenia činnosti odviesť nevyčerpané prostriedky na 

účet mesta spolu s avízom o úhrade. 

 

Článok 11  

Záverečné ustanovenia  

 

1. Toto nariadenie bolo schválené zastupiteľstvom 20. februára 2012 uznesením č. 146/2012. 

 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Svidník č.  2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svidník 

č. 6/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, 

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

schváleného uznesením číslo 370/12.11.2010 zo dňa 12.11.2010 na rokovaní Mestského 

zastupiteľstva vo Svidníku. 

 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 1. apríla 2012.  

 

 

                                                                                                           Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                                                                                                           primátor 


