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Všeobecne záväzné nariadenie 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. 
 
 
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. 2/2021, 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  1.1.2022  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                                                                                         3 075,00 
Školský  klub detí ZŠ s vyuč. jazykom  slovenským                                    625,00 
Školský  klub detí ZŠ s vyuč. jazykom  maďarským                                    750,00 
Základná  umelecká  škola        skupinová  forma                                       375,00 
Základná  umelecká  škola        individuálna  forma                                 1 690,00 
Školská  jedáleň                                                                                           365,00 

 

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.1/2013  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 2013.                  . 

 

 

 

 

Ing. Marta   Vozáriková, v.r. 

primátor  mesta 
 

 


