
M E S T O   S V I D N Í K 
 
                                                                                                                         

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Svidník č. 6/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školského zariadenia 
so sídlom na území mesta Svidník 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                                                                                                                               
 
 
 

    Mesto Svidník v súlade so ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník (ďalej len VZN), ktorým sa určuje 
výška dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Svidník. 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník určuje výšku a účel pouţitia dotácie 
na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Svidník, ktoré sú 
rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR zaradené do siete škôl 
a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky1.  
 

§ 2 
Príjemca dotácie 

 
   Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú: 

1. školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce 

2. materské školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce 

3. štátom uznaná cirkev alebo náboţenská spoločnosť, alebo iná právnická 
osoba a fyzická osoba, ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy, materskej 
školy a školského zariadenia, ktoré majú sídlo na území mesta Svidník, ak 
o dotáciu poţiada2. 

 

                                                           
1
 § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení zákonov 

v znení neskorších predpisov 
2
 § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov 



 
2 

 
§ 3 

Výška a účel dotácie 
 

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa/ţiaka 
subjektov uvedených v § 2 tohto VZN je určená v prílohe č. 1 tohto VZN 

2. Prijímateľ dotácie uvedený v § 2 tohto VZN je oprávnený pouţiť dotáciu len na 
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 
Svidník a pri jej pouţití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 
jej pouţitia 

3. V prípade, ţe dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho 
roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť na účet obce do 15.1. 
nasledujúceho kalendárneho roka. 

 
§ 4 

Termín a spôsob poskytnutia dotácie 
 

1. Mesto Svidník poskytne dotáciu ţiadateľovi neštátnej školy a školského 
zariadenia na základe jeho písomnej ţiadosti, ktorá musí obsahovať: 

a) údaje o počtoch detí/ţiakov do 15 rokov veku v školách a školských 
zariadeniach zriaďovateľa uvedeného v § 2 ods. 3 tohto VZN k 15.9. 
kalendárneho roka (kópia štatistického výkazu Škôl MŠ SR) 40-01, ktorý 
predchádza aktuálnemu roku 

b) výšku poţadovanej dotácie 
c) účel pouţitia dotácie podľa poloţiek 
d) číslo účtu zriaďovateľa a IČO 
e) písomné poverenie, alebo menovanie, ktoré oprávňuje osobu konať v mene 

zriaďovateľa, 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 
3. Mesto Svidník poskytne príjemcovi uvedenému v § 2 ods. 3 tohto VZN 

mesačne 1/12  schválenej dotácie na príslušný kalendárny rok, v závislosti od 
pridelenej dotácie mestu z príjmov územnej samospráve, do 25. dňa 
príslušného mesiaca. 

 
§ 5 

Spôsob vyúčtovania dotácie 
 

     Prijímateľ dotácie uvedený v § 2 ods. 3 tohto VZN je povinný: 
1. do 15.1. nasledujúceho kalendárneho roka vykonať vyúčtovanie poskytnutej 

dotácie. Súčasťou vyúčtovania bude účtovná závierka za predchádzajúci 
kalendárny rok. 

2. vyúčtovanie je potrebné doručiť na adresu: Mestský úrad, odbor finančný 
a správy majetku, Ul. sov. hrdinov 200, 089 01  Svidník. 
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§ 6 
Osobitné ustanovenie 

 
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia 
so sídlom na území mesta Svidník, neupravené týmto všeobecne záväzným 
nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy3. 

 
 

§ 7 
Zrušovacie ustanovenie 

 
     Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje: 
 

      1. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svidník č. 6/2009 schválené uznesením  
číslo 274/21.10.2009 zo dňa 21.10.2009 o určení výšky dotácie na ţiaka ZUŠ 

           a dieťa školského zariadenia na rok 2010 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Svidník. 

 
 

§ 8 
Účinnosť 

 
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 

uznesením číslo 370/12.11.2010 zo dňa 12.11.2010. 
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2010 v zmysle § 6 

zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  nadobúda účinnosť dňom 1.12.2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            Ing. Michal Bartko, v.r. 
                                                                                                primátor mesta 
 

                                                           
3
 § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



Príloha č. 1 k VZN č. 6/2010 
 
 
 

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

a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Svidník 
na rok 2011 

 
 
 
 
 

 
Kategória  

školy, 
školského zariadenia 

Výška dotácie pre školy 
a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Svidník 

v €                                          
na 1 žiaka/dieťa 

Výška dotácie pre 
cirkevné a súkromné 

školy a školské 
zariadenia 

v €                             
na 1 žiaka/dieťa 

Dieťa materskej školy                       
do 3 rokov veku 

 
3 200,00 

 
- 

Dieťa materskej školy                      
od 3 rokov veku 

 
1872,00 

 
- 

Ţiak základnej umeleckej školy 
v individuálnej forme vyučovania 

 
748,00 

 
- 

Ţiak základnej umeleckej školy 
v skupinovej forme vyučovania 

 
509,00 

 
- 

Ţiak školského klubu detí 
 

 
320,48 

 
282,02 

Ţiak školského strediska záujmovej 
činnosti 

 
60,00 

 
52,8 

Potenciálny stravník – ţiak základnej 
školy 

 
112,00 

 
98,56 

 
 

 


