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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



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 (ďalej len zákon) 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 VZN č. 2/2013 bol 
vyvesený na úradnej tabuli mesta a zverejnený na internetovej stránke mesta 8.februára 2013 
a do 19. februára 2013 bola lehota na pripomienkové konanie, ktoré bolo vyhodnotené 20. 
februára 2013. Tento návrh VZN je už so zapracovanými pripomienkami. 

Zákonom č. 325/2012 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 niektorých zákonov bol oproti doteraz platnej legislatíve 
zmenený najmä zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov 
obciam. Okrem toho sú v ňom zapracované aj tieto zmeny: 

- pre obec, školy a školské zariadenia a ich zriaďovateľov boli do novely zákona 
zapracované ďalšie povinnosti (napr. vyhotovenie „čestného vyhlásenia pre zber 
údajov“ o tom, že súhlas na započítanie do zberu poskytol zákonný zástupca žiaka 
iba jednej škole alebo školskému zariadeniu), 

- na prideľovanie výnosu dane pre centrá voľného času sa použije iba údaj o počte 
obyvateľov obce od päť rokov veku do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území 
obce a na žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme aj skupinovej 
forme od troch rokov veku do 25 rokov veku a pri súkromných a cirkevných 
školách iba do dovŕšenia 15 rokov veku, 

- zákonom sú stanovené povinnosti týkajúce sa kontroly údajov poskytnutých 
zriaďovateľom, 

- povinnosť pre obce poskytnúť dotáciu na žiaka pre cirkevné a súkromné školy 
a školské zariadenia najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy 
a prevádzku pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

- povinnosť obci oznámiť školám a školským zariadeniam a ich zriaďovateľom 
výšku finančných prostriedkov pridelených na mzdy a prevádzku na kalendárny 
rok najneskôr do 31. januára  príslušného kalendárneho roka, v roku 2013 
najneskôr do 30.apríla, 

- vo VZN je obec povinná stanoviť deň v mesiaci do ktorého poskytne finančné 
prostriedky, 

- o dotáciu na žiaka môže požiadať iba zriaďovateľ cirkevnej alebo súkromnej ZUŠ, 
MŠ, školského zariadenia, jazykovej školy, ktoré sú zriadené na území obce, a to 
na žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku. 

  
2. Vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom. 
 
           Všeobecne záväzné nariadenie  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.  
           Na základe zmeny Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov fyzických osôb a podľa Nariadenia vlády č. 415/2012 zo dňa 28.11.2012 sa mení od 
1. januára 2013 spôsob výpočtu podielových daní pre regionálne školstvo. Pre všetky 



kategórie škôl a školských zariadení sú oproti roku 2012 znížené koeficienty a pre centrum 
voľného času a školský klub detí je zmenený aj spôsob financovania. 
 
3. Ciele, ktoré sleduje. 
 
           Pri zostavovaní dotácii 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. 
 Na výpočet dotácii pre jednotlivé školy a školské zariadenia sa vychádzalo 
z východiskových ukazovateľov a rozpočtových podielov obci na výnose daní z príjmov 
fyzických osôb zverejnených Ministerstvom financií na rok 2013 a prílohy č. 3 k Nariadeniu 
vlády č. 668/2204, kde sú koeficienty pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení. 
Jednotlivé koeficienty boli znížené zhruba o 11%. Pribudol nový koeficient na správu 
školských objektov podľa počtu deti materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce. Pri výpočte ročnej výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre jednotlivé 
školy a školské zariadenia sme vychádzali 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 v tomto roku nová a napočítavá sa 
koeficientom 1,5 x 59,217 x počet žiakov v MŠ a v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta na správu školských objektov.  
             Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2013 je uvedená v prílohe 
č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť predkladaného všeobecne záväzného 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. 

                                                                                                                                                                                                                      
škola, školské zariadenie Koeficient 

pre rok 
2013 

Rok  2013 
podľa 

prognózy 
59,217 EUR 

Koeficient 
pre rok 

2012 

Rok 2012 
podľa  

koeficientu 
60,17 EUR 

  suma na  
1 dieťa/žiaka 

podľa 
koeficientu 

pre rok 2013 

 suma na  
1 dieťa/žiaka 

podľa  
koeficientu  

pre rok 2012 
MŠ  2-6 ročné deti 27,3 1616,62 31,0 1865,27 

Školský klub detí pri ZŠ 1,6 94,74 6,0 361,02 
Školská jedáleň pri ZŠ 1,8 106,59 2,0 120,34 

Základná umelecká škola:     
a) individuálna forma vyučovania 11,4 675 13,0 782,21 
b) skupinová forma vyučovania 7,0 414,51 8,0 481,36 

Centrum voľného času 1,1 65,13 3,2 192,54 
Školský klub detí pri CZŠ 1,6 94,74 6,0 361,02 
Školská jedáleň pri CZŠ 1,8 106,59 2,0 120,34 
Náš dom - Mgr. Hakun 1,8 106,59 2,0 120,34 



5. Vyhodnotenie pripomienkového konania 
- pripomienky sú zapracované v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESTO  SVIDNÍK 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 2/2013 
 

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. 2/2013, 
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:              08.02.2013 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 08.02.2013 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 08.02.2013 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 19.02.2013 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 20.02.2013 

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:   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  

 
 
 
 
 
 
 



Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
        Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie výšky 
a spôsobu použitia dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí, 
základnej umeleckej školy, školskej jedálne a centra voľného času, ktorých zriaďovateľom je 
mesto Svidník (ďalej len „mesto“), cirkev, alebo náboženská 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 republiky¹, ktoré sú zriadené na území mesta Svidník. 
 

Článok 2 
Príjemca dotácie a jeho povinnosti 

 
1. Príjemca dotácie podľa tohto nariadenia je  materská škola, základná umelecká škola, 

školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľného času, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Svidník, cirkev alebo náboženská obec, fyzická 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, ktoré sú zriadené na 
území mesta Svidník. 

 
2. Mesto poskytne finančné prostriedky príjemcom na záujmové vzdelávanie detí s trvalým 

pobytom na území mesta v centrách voľného času, cirkevných centrách voľného času 
a v súkromných centrách voľného času na detí od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom 
na území mesta Svidník.  

 
3. Príjemca dotácie podľa ods. 1 tohto článku predloží mestu Svidník zoznam detí, žiakov a 

v zozname uvedie: meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska a podľa 
ods. 2 tohto článku predloží aj kópiu rozhodnutia o prijatí na pravidelnú krúžkovú činnosť 
do centra voľného času. 

 
4. V prípade, že dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, žiak základnej umeleckej 

školy, alebo dieťa školského zariadenia navštevuje viac škôl, alebo školských zariadení 
rovnakého druhu, priloží aj písomné čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, na 
započítanie detí, žiakov do zberu údajov pre príslušného zriaďovateľa.² 

 
5. Mesto poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktoré navštevujú 

základné školy zriadené na území mesta podľa počtu detí základnej školy podľa Eduzberu 
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 
6. Mesto poskytuje finančné prostriedky na  školské stravovanie podľa počtu žiakov, ktoré 

navštevujú základné školy zriadené na území mesta na základe Eduzberu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 
 
––––––––––––––––––- 
¹ § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
² § 7a ods. 4,5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
v znení  neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 



Článok 3 
Podanie žiadosti o dotáciu 

 
1. Mesto poskytne dotáciu zriaďovateľovi školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti cirkvi a v zriaďovateľskej pôsobnosti súkromnej právnickej osoby, ktoré majú 
sídlo na území mesta Svidník a na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov 
s trvalým pobytom na území mesta v centrách voľného času, pokiaľ nie je im poskytovaná  
alebo ponuknutá rovnocenná výchovno-vzdelávacia, záujmová alebo rekreačná činnosť 
v Centre voľného času Svidník, ak písomne požiada o dotáciu podľa Prílohy č.1, ktorá 
musí obsahovať: 
a) údaje o počtoch detí, resp. žiakov do 15 rokov veku, 
b) výšku požadovanej dotácie, 
c) účel použitia dotácie podľa položiek ako Príloha č.2 žiadosti, 
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 písomných žiadostí je do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. 
 

Článok 4 
Výška dotácie a podrobnosti financovania 

 
1. Výška dotácie na prevádzku  a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorá je zriadená na území mesta je určená podľa 
počtu žiakov v individuálnej forme vyučovania a podľa počtu žiakov v skupinovej forme 
vyučovania podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka tak, ako je 
to uvedené v Prílohe č.2 tohto nariadenia.  

 
2. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, ktorá je zriadená na území mesta je určená podľa počtu prijatých detí  
do MŠ a podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, tak ako je to 
uvedené v Prílohe č.2 tohto nariadenia.  

 
3. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu detí v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, ktoré je zriadené na území mesta je určená podľa počtu detí, ktoré 
navštevujú základné školy zriadené na území mesta na základe Eduzberu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, tak ako je to uvedené v Prílohe č.2 tohto nariadenia. 

  
4. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského stravovania v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, ktoré je zriadené na území mesta je určená podľa počtu detí, ktoré 
navštevujú základné školy zriadené na území mesta na základe Eduzberu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, tak ako je to uvedené v Prílohe č.2 tohto nariadenia. 

  
5. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka centra voľného času v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, ktoré je zriadené na území mesta je určené podľa počtu detí s trvalým 
pobytom na území mesta od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku podľa stavu k 1. januáru 
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, tak ako je to uvedené v Prílohe 
č.2 tohto nariadenia.  



6. Mesto poskytne dotáciu na žiaka neštátnej základnej umeleckej školy a dieťa neštátneho 
školského zariadenia finančné prostriedky, tak ako je to uvedené v Prílohe č.2 tohto 
nariadenia.  

 
7. Mesto poskytne na  dieťa neštátneho školského stravovania finančné prostriedky, tak ako 

je to uvedené v Prílohe č.2 tohto nariadenia. 
  
8. Mesto poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v cirkevných 

a súkromných centrách voľného času na deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na 
území mesta tak ako je to uvedené v Prílohe č.2 tohto nariadenia.  

 
9. Mesto oznámi zriaďovateľom podľa článku 2 výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr 

do 31. januára príslušného roka, v roku 2013 najneskôr do 30. apríla. 
 
10. Zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia mesto pridelí dotácie 

na základe písomnej žiadosti na príslušný kalendárny rok. 
 
11. Mesto poskytne príjemcovi mesačne dotáciu vo výške 1/12 zo sumy jemu určenej podľa 

tabuľky uvedenej v Prílohe č. 2 tohto nariadenia do 30. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. 

 
Článok 5 

Zúčtovanie dotácie 
 

1. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá je povinný 
zúčtovať dotáciu s mestom polročne k 30. júnu a k 31. decembru aktuálneho kalendárneho 
roka. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného kalendárneho 
roka, je prijímateľ dotácie povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť na účet mesta do 15. 
januára  nasledujúceho kalendárneho roka.  

 
Článok 6 

Kontrola použitia dotácie 
 

1. Mesto Svidník je oprávnené vykonať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia 
s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto nariadenia. 

 
2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť 

všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne a účinné vynaloženie pridelených 
finančných prostriedkov. 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 28. februára 2013 

uznesením č.   xx/2013. 
 
2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší 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 schválené uznesením číslo 146/2012 zo dňa 20. 
februára 2012 na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku. 

 



 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2013. 

 
 
 Ing. Ján Holodňák, v.r. 
                                                                                                                       Primátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a 
prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník 
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Svidník 
 

A. Údaje o žiadateľovi 

1. Obchodné meno  

2. Sídlo  

3. Právna forma  

4. IČO  

5. DIČ  

6. Štatutárny zástupca  

7. Telefón, e-mail  

8. Kontaktná osoba  

9. Telefón, e-mail  

10. Bankové spojenie a číslo účtu  

B. Údaje o dotácii 

11. Výška v EUR-ách  

12. Účel použitia Ako príloha č. 2 

13. Celkové náklady v EUR  

 
V .......................... dňa ................... 
 
 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: 
 
 
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu: 
 
  
 
 
 



Príloha č. 2 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a 
prevádzku škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník 
 

 
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školských zariadení so sídlom na území mesta Svidník 

na rok 2013 
 
 

  
školy, 

školské zariadenia 

Výška dotácie pre školy 
a školské zariadenia  

v EUR                                        
na 1 žiaka/dieťa 

MŠ Ul. Ľ.Štúra               1 721,00 

MŠ Ul. 8.mája 2 017,00 

MŠ Ul. gen. Svobodu 2 056,00 

ŠKD pri ZŠ Komenského      95,00 

ŠKD pri ZŠ 8.mája       95,00 

ŠKD pri ZŠ Karpatská    105,00 

ŠKD pri CZŠ sv. Juraja     153,00 

ŠJ pri ZŠ Komenského    121,00 

ŠJ pri ZŠ 8.mája     123,00 

ŠJ pri ZŠ Karpatská     175,00 

ŠJ pri CZŠ sv. Juraja     107,00 

ŠJ pri Náš dom      107,00 

Žiak základnej umeleckej školy 
v individuálnej forme vyučovania 

    648,00 

Žiak základnej umeleckej školy 
v skupinovej forme vyučovania 

    398,00 

Žiak centra voľného času      65,00 

 


