
 

Dôvodová správa k návrhu VZN č.  3 /2022 

 

1. 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, obec určuje všeobecne záväzným nariadením: 

- podrobnosti financovania škôl a školských zariadení, ktoré patria do 

originálnych kompetencii    obce: materskej školy (MŠ), základnej umeleckej 

školy (ZUŠ), školského klubu detí (ŠKD), školskej jedálne pri ZŠ a CVČ 

- lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať 

- výšku dotácie na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, a 

dieťa/žiaka školského zariadenia na príslušný kalendárny rok na mzdy a 

prevádzku týchto škôl a školských zariadení 

- deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky 

 

2. Výška dotácie je určená: 

- osobnými nákladmi, ktoré pokrývajú nárokové zložky miezd (tarifné platy, 

príplatky – riadiace, kreditové, zmennosť, triednictvo, prechod do vyšších 

platových tried z dôvodu získania atestácií, nenárokové zložky miezd 

(ponechanie úrovne osobných príplatkov pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov) 

- prevádzkovými nákladmi, ktoré pokrývajú predpokladané výdavky za energie, 

tvorbu sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, poplatky, revízie, dohody 

o pracovnej činnosti a PN. 

 

Výška dotácie je samostatne určovaná pre jedno dieťa/ žiaka pre MŠ, ZUŠ 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.   

 

Výška dotácie na dieťa /žiaka je MsZ schvaľovaná prostredníctvom schváleného 

rozpočtu mesta a konkrétnym určením vo VZN platnom na každý kalendárny rok. 

 

Rozdielnosť výšky dotácie jednotlivých školských zariadení  v zriaďovateľskej  

pôsobnosti mesta vyplýva zo skutočnosti, že každé zariadenie má inú prevádzkovú 

náročnosť, ako aj individuálnu potrebu finančných prostriedkov na vykrytie 

osobných nákladov (mzdy).  

  



3. Konkrétna výška pridelenej sumy je súčinom výšky dotácie na jedno dieťa/žiaka a 

príslušného počtu detí/žiakov v škole/školskom zariadení: 

a) Pre MŠ je dotácia stanovená na počet detí príslušnej materskej školy na 

základe zberu údajov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, 

ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. 

Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri materskej škole sú zahrnuté v 

dotácii na prevádzku a mzdy pre materskú školu. 

 

b) Pre ZUŠ sa dotácia vypočíta podľa počtu detí /žiakov údajov k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií 

na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku, v členení na individuálnu a skupinovú 

formu vyučovania. 

 

c) Pre ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je dotácia stanovená na počet 

žiakov zapísaných do príslušného ŠKD na základe zberu údajov k 15. 

septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre 

pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku, napr. Protokol o 

zbere údajov pre normatívne financovanie o základnej škole (EDUZBER), resp. 

Výkaz Škol (MŠVV SR) 3-01 o základnej škole, resp. Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 

40-01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a 

školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce 

podľa stavu k 15.9. (ďalej V40).  

 

d) Pre výpočet normatívu pre školskú jedáleň obec vychádza z počtu 

potenciálnych stravníkov, t.j. počtu žiakov navštevujúcich príslušnú základnú 

školu na základe zberu údajov k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a 

prevádzku v aktuálnom roku.  

 

 

4. Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu 

dane z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných 

predpisov (zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády 

SR č. 668/2004 Z. z. o rozdelení dane z príjmov územnej samospráve). 

 

Vývoj podielovej dane budeme priebežne sledovať a v prípade výraznejšej zmeny 

oproti rozpočtu bude možné vstúpiť do úprav výšky dotácií ďalším dodatkom k VZN. 



 

 

Kategória škôl 

a školských zariadení 
Počet detí k 15.09 

2022 

Dotácia na rok 2023 

v € 

Normatív na 1 

žiaka/ rok v € 

Základná umelecká škola 

Individuálna forma 

vyučovania 

Skupinová forma 

vyučovania 

 

79                          

64 

 

 143 780                  

40 448 

 

 1 820,00 

632,00 

Materská škola 71 245 873 3 463,00 

ŠKD  pri ZŠ s VJM 47 34 310 730,00 

ŠKD pri ZŠ  s VJS 50 43 000 860,00 

ŠJ pri ZŠ s VJS 456 178 752 392,00 

 

 

Spracoval. Ing. Kiss   Oliver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesto Čierna nad Tisou 

 

                                 Návrh  

           
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení  výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy, žiaka základnej 

umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou. 
 
Prerokované na  Mestskom  zastupiteľstve dňa:   

Prerokované v komisii MsZ.......................…-............................, dňa: ….............-.................. 

Schválené uznesením č. 

Návrh uznesenia: „Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2022 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka  základnej 

umeleckej školy, školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Čierna nad Tisou“ 

Zverejnenie návrhu materiálu na úradnej tabuli pred schválením dňa: 28.11.2022 – 14.12.2022 

Vyhlásenie materiálu na úradnej tabuli po schválení dňa:  16.12.2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Spracoval:  Ing. Oliver  Kiss 
Predkladá: Ing. Viktor  Palkó  

Dátum vydania: 24.11.2022 

 Oznámenie:   Dňom  vyvesenia  návrhu  nariadenia  začína  plynúť  najmenej  desaťdňová  
 lehota,počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia 
 v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Čiernej nad 
 Tisou, Námestie pionierov 151/1,Čierna nad Tisou v čase stránkových hodín. Pripomienkou 
 možno v určenej  lehote  navrhnúť  nový  text  alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 



 zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť  zrejmé, kto 
 ju  predkladá. Na ostatné  podnety  nemusí  navrhovateľ  nariadenia  prihliadať, a  to najmä 
 vtedy, ak nie sú zdôvodnené.   
 

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN:  7. 12. 2022 

VZN č. 3/2022 nadobúda účinnosť dňa: 1.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    „ Návrh“  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení  

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  

materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, 

školského klubu detí a  školskej jedálne v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou. 
 

 

Mesto Čierna nad Tisou  v zmysle § 4 ods. 3 písm. h)  a  § 6ods. 1 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien  a doplnkov a v zmysle § 

6 ods. 12 písm. c) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022, ktorým sa určuje  výška finančných 

prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa  materskej školy, žiaka základnej 

umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne  v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta.  

  

Čl.1 

Účel a predmet 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie  určuje: 

a) Výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  materskej školy, žiaka základnej 

umeleckej školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta.  

b) Podmienky financovania materskej školy, základnej umeleckej školy, školského 

klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou.  

 

Čl.2 

Príjemca dotácie 

Príjemcami dotácie podľa tohto nariadenia sú nasledovné  subjekty, ktoré sú  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou : 



1) Materská  škola 

2) Základná umelecká škola 

3) Školský  klub deti pri ZŠ  s VJS 

4) Školský  klub deti pri ZŠ  s VJM 

5) Školská jedáleň pri ZŠ  s VJS 

 

Čl.3 

Výška dotácie a poskytnutie finančných prostriedkov 

1. Ročná  výška dotácie sa  určí ako súčin počtu detí materskej školy, žiakov základnej 

umeleckej školy,  školského zariadenia, zariadenia školského stravovania 

vykázaného podľa štatistického výkazu ( Škol.MŠVVŠ SR 40 – 01 , ktorým sa 

zisťuje počet žiakov k 15. septembru  predchádzajúceho kalendárneho roka) 

a ročnej výšky dotácie  na dieťa materskej školy , žiaka základnej umeleckej školy 

a školského zariadenia (školský klub detí, školská jedáleň) na príslušný  kalendárny 

rok. 

2. Ročná  výška dotácie pre  jednotlivé školské zariadenie sa  zaokrúhľuje  na  celé 

eura  smerom hore. 

3. Mesto poskytne príjemcovi  mesačnú  dotáciu do 30. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca vo výške 1/12 ročného nároku na dotáciu. 

4. Výška  dotácie môže byť upravená v nadväznosti na mestským zastupiteľstvom 
schválenú zmenu rozpočtu na daný kalendárny rok. 

5.  Dotácia od  1.1.2023  na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy, 

     dieťa materskej školy a dieťa  školského zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti 

     mesta  Čierna nad Tisou sa upravuje  nasledovne: 

6. Kategória  školy, školského zariadenia                    Dotácia na  1 žiaka, dieťa v €/rok 

Materská  škola                                                                                         3 463,00 
Školský  klub detí ZŠ s vyuč. jazykom  slovenským                                    860,00 
Školský  klub detí ZŠ s vyuč. jazykom  maďarským                                    730,00 
Základná  umelecká  škola        skupinová  forma                                       632,00 
Základná  umelecká  škola        individuálna  forma                                 1 820,00 
Školská  jedáleň                                                                                           392,00 

 

7. Obdobím na čerpanie dotácie je kalendárny rok . Nevyčerpanú  výšku dotácie pre 

    príslušný kalendárny rok , je príjemca povinný  vrátiť  na  účet  mesta do 31.12. 

    daného kalendárneho roka. Zúčtovanie poskytnutej dotácie príjemca predloží 

    poskytovateľovi  jedenkrát ročne  v  termíne do 20. januára nasledujúceho  

 

     kalendárneho  roka po poskytnutí dotácie. Vyúčtovanie  poskytnutej dotácie  musí  

     obsahovať aj písomnú informáciu o účele  použitia poskytnutých finančných  

     prostriedkov.  



  

8.Prijímateľ dotácie podľa § 2 pri použití dotácie musí zabezpečiť hospodárnosť,    

efektívnosť a účinnosť  jej použitia  v zmysle  zákona 502/2001 Z.z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 

 

Čl.4 

Kontrola použitia  dotácie 

 

Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami  pridelenými 

podľa tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta Čierna nad Tisou  a poverený 

zamestnanec mesta. 

 

Čl.5 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej  len VZN) o určení výšky dotácie na 

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

školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bolo 

prerokované a schválené na zasadnutí Mestského  zastupiteľstva v Čiernej nad Tisou 

dňa                  uznesením č.                                 . Účinnosť nadobúda dňa  

2. Prijatím tohto VZN sa ruší VZN mesta Čierna nad Tisou č.2/2021  o určení  výšky 

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

školy, školského klubu detí a  školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Čierna nad Tisou  schválené  mestským zastupiteľstvom z roku 2021.                  . 

 

Schválil : Ing. Viktor  Palkó                     . 

                    primátor  mesta       

 

 


