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Mestské  zastupiteľstvo  mesta  Púchov,  na  základe  samostatnej  pôsobnosti  podľa 
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  § 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 spojení s § 19 zákona 
č.  523/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách  verejnej  správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie,  ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej  školy  a dieťa  školského  zariadenia  na  rok  2012  zriadených  na  území 
mesta Púchov. 

1. Účel vydania 
1.1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku, spôsob poskytnutia a použitia 

dotácie na žiaka alebo dieťa:
- základnej umeleckej školy,
- materských škôl,
- školských klubov detí,
- školského strediska záujmovej činnosti,
- centra voľného času,
- zariadení školského stravovania,
zriadených  na  území  mesta  Púchov,  ktorých  zriaďovateľom  je  mesto,  iná 
fyzická alebo právnická osoba, štátom uznaná cirkev, a ktoré sú na základe 
rozhodnutia  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a športu  Slovenskej 
republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

2. Rozsah platnosti
2.1.  Mesto  podľa § 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 určí výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa 
materských  škôl  a školských  zariadení  zriadených  na  území  mesta  na  príslušný 
kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením.  

2.2.  Mesto podľa  §  6 ods.2  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 je zriaďovateľom základnej umeleckej školy, materských škôl,  školských 
klubov detí, centra voľného času, školského strediska záujmovej činnosti a zariadení 
školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl. 

2.3. Na  území  mesta  sú  ďalej  zriadené  relevantné  školy  a školské  výchovno-
vzdelávacie zariadenia:
- Špeciálna  základná  škola  (potenciálni  stravníci  vo  veku  do  15  rokov), 

zriaďovateľom je Krajský školský úrad Trenčín,
- Cirkevná základná škola sv. Margity, ktorej súčasťou je:

Školský  klub  detí  a Výdajná  školská  jedáleň.  Zriaďovateľom  je: 
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza.
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3. Súvisiace predpisy:
- zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov, 
- zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
-  zák.  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 zákonov v znení 
neskorších predpisov,
-  Nariadenie  vlády  SR  č.531/2010,  ktorým  sa  mení  NV  SR  č.668/2004  Z.z. 
o rozdeľovaní  výnosu  dane  z príjmov  územnej  samospráve  v znení  neskorších 
predpisov.

4. Pojmy a skratky
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
Mesto Púchov - mesto
MsZ - mestské zastupiteľstvo
Z.z. - zbierka zákonov
§ - paragraf
ods. – odstavec
písm. - písmeno
NV – nariadenie vlády
5. Popis činností
5.1. Všeobecné ustanovenia
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
 
5.1.1. Pod počtom žiakov základnej umeleckej školy, detí materskej školy, školského 
klubu detí, strediska záujmovej činnosti,  centra voľného času, zariadenia školského 
stravovania pre deti  a žiakov vo veku do 15 rokov sa rozumie ich počet k 15.09. 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské výchovno- vzdelávacie 
zariadenia vykázali v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01.  

5.1.2. Prijímateľom  dotácie  pre  školy  a školské  výchovno-vzdelávacie  zariadenia 
definované v bode 1.1. je:
a)  škola  a školské  výchovno-vzdelávacie  zariadenie  s právnou  subjektivitou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
b) zriaďovateľ cirkevnej  školy, školského zariadenia.

5.1.3.  Mesto  je  v rokoch  2011  až  2013  povinné  poskytnúť  na  žiaka  cirkevného 
školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88 % zo 
sumy určenej  na  mzdy a prevádzku  na  žiaka  školského  výchovno-vzdelávacieho 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce; v cirkevných zariadeniach školského 
stravovania dotáciu najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na stravovanie žiaka 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
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5.2. Podmienky, spôsob a kontrola poskytnutia dotácie

5.2.1.  Podmienkou na pridelenie dotácie je v súlade s § 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  v znení  neskorších  predpisov  predloženie  žiadosti 
zriaďovateľa školy alebo školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia.

5.2.2.  Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí  ako súčin 
počtu  žiakov  alebo  detí  podľa  ods.  5.1.1.  a ročnej  výšky  dotácie  určenej  podľa 
jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení v určení výšky dotácií v bode 5.3. 
tohto VZN.  Vypočítaná výška ročnej dotácie sa zaokrúhli nahor na celé eurá.         

5.2.3. Výšku dotácie môže mesto upraviť v priebehu kalendárneho roka len zmenou 
všeobecne  záväzného  nariadenia  v závislosti  od  objemu jeho  finančných  zdrojov 
alebo objemu finančných prostriedkov poukázaných mestu z výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb.

5.2.4.  Dotácia  je  určená  na  bežné  výdavky  prijímateľa  (tovary  a  služby,  mzdy 
a odvody  za  zamestnávateľa  do  poisťovní)  priamo  súvisiacich  s výchovno-
vzdelávacím procesom školy alebo školského zariadenia.

5.2.5.  Dotácia  školám a školským zariadeniam s právnou subjektivitou zriadených 
mestom bude prevedená na ich účet.

5.2.6. Dotácia pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je cirkev, bude 
prevedená na účet ich zriaďovateľa.

5.2.7.  Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá je 
povinný ju zúčtovať mestu štvrťročne, termíny a spôsob zúčtovania dotácie určuje 
poskytovateľ  dotácie.  V prípade,  že  dotácia  nebude  vyčerpaná  do  konca 
kalendárneho roka je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet 
mesta do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.

5.2.8. Poskytnuté finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne 
a účelne.

5.2.9.  Finančnú  kontrolu  na  úseku  hospodárenia  s finančnými  prostriedkami 
pridelenými podľa tohto VZN vykonáva Mesto Púchov a ostané oprávnené orgány.

5.2.10.  Pri  porušení  pravidiel  a podmienok,  za  ktorých  boli  finančné  prostriedky 
pridelené  a použité,  je  prijímateľ  dotácie  povinný  vrátiť  plnú  výšku  neoprávnene 
prijatej dotácie.
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5.3. Určenie výšky dotácie
Mesto  Púchov  určuje  nasledovnú  ročnú  výšku  dotácie  na  mzdy  a prevádzku  na 
jedného žiaka alebo dieťa na rok 2012:
 
5.3.1. Základnej umeleckej školy

na žiaka vo forme vyučovania
skupinovej 409 €

individuálnej 665 €

5.3.2.  Centra voľného času

na  jedného  člena  pravidelnej 
záujmovej činnosti 193 €

5.3.3. Školského strediska záujmovej činnosti

na jedno dieťa do 15 rokov 193 €

5.3.4. Školského klubu detí (ŠKD)

ŠKD zriadené mestom Cirkevné ŠKD
na jedno dieťa 362 € 319 €
 
5.3.5. Materskej školy vrátane školskej jedálne

na jedno dieťa MŠ vo veku od 
troch rokov 1866 €

5.3.6. Zariadenia školského stravovania (ZŠS)

ZŠS zriadené mestom Cirkevné ZŠS
na  jedného  potenciálneho 
stravníka ZŠ 121 € 106 €

5.4. Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
5.4.1.  Zmeny a doplnky k VZN schvaľuje MsZ.
5.4.2.  Dňom účinnosti tohto VZN Mesto Púchov ruší VZN č.1/2011.
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6.  Dôvodová správa

Predkladaný  materiál  obsahuje  návrh  Všeobecne  záväzného  nariadenia  mesta 
Púchov, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy,  dieťa materskej školy vo veku od troch rokov  a dieťa školského 
zariadenia na rok 2012. Schválením navrhovaného VZN sa zruší doteraz platné VZN 
mesta  Púchov  č.  1/2011,  ktorým  sa  určovala   výška  dotácie  v uplynulom 
kalendárnom roku. 

Návrh  predkladaného  všeobecne  záväzného  nariadenia  je  vypracovaný 
v nadväznosti  na  platnosť  ustanovení  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, z ktorých vyplýva povinnosť Mesta Púchov určiť výšku dotácie 
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a 
školského  zariadenia  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Púchov  na  príslušný 
kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením obce.

V zmysle  vyššie  uvedených  platných  ustanovení  v období  rokov  2011-2013  je 
zároveň mesto povinné poskytnúť na dieťa cirkevného školského zariadenia dotáciu 
vo výške najmenej 88 % z dotácie na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce.

                 


