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 Mestské zastupiteľstvo mesta Púchov, na základe samostatnej pôsobnosti 
podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3, písm. h/ 
a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov,  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  
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia.   
 
1. Účel vydania smernice 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje: 

a) výšku dotácie na prevádzku a mzdy (ďalej len „dotácia“) na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Púchov na príslušný kalendárny rok , 

b) výšku dotácie na prevádzku a mzdy (ďalej len „dotácia“) na žiaka cirkevnej 
základnej umeleckej školy, dieťa cirkevnej materskej školy a dieťa cirkevného 
školského zariadenia, na príslušný kalendárny rok, na žiaka súkromnej 
základnej umeleckej školy, dieťa súkromnej materskej školy a dieťa 
súkromného školského zariadenia,  na príslušný kalendárny rok.  

  
2. Rozsah platnosti 
  
 VZN platí pre základnú umeleckú školu, materské školy a školské zariadenia, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Púchov , pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov 
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené 
na území mesta Púchov a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR 
zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  
 
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 
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4. Pojmy a skratky 
 
VZN - všeobecne záväzné nariadenie 
MsZ - mestské zastupiteľstvo 
Z.z. - zbierka zákonov 
§ - paragraf 
ods. – odstavec 
písm. - písmeno 
 
5. Popis činností 
 
5.1. Všeobecné ustanovenia 
 
Na účely tohto nariadenia sa rozumie: 
  
5.1.1. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky 
a zahŕňa výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok zariadenie, príplatok za 
zastupovanie, osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, 
príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový 
príplatok, výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za prácu 
v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat 
za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku 
a odmenu, vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy 
a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným 
predpisom, výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom 
za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského 
zariadenia, výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov 
maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na 
nemocenské dávky ak úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných 
predpisov. 
 
5.1.2. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky 
škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky na tovary a služby definované 
Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu 
a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom 
a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie. 
 
 
5.1.3. Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo 
obstaranie tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 
 
5.1.4. Efektívnosťou ja maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným 
verejným prostriedkom  
         
5.1.5. Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným 
výsledkom činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky.   
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5.1.6. Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov 
a skutočným účelom ich použitia.  
 
 
5.1.7. Počtom detí, žiakov materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou 
základnej školy, školského klubu detí,  školského strediska záujmovej činnosti, 
základnej umeleckej školy, centra voľného času, zariadenia školského stravovania 
pre žiakov základnej školy vo veku do 15 rokov veku žiaka, rozhodným pre pridelenie 
dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. 
Septembru predchádzajúceho  kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie 
vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01. 
 
5.2. Určenie výšky dotácie 
 
 
Kategória školy, školského 

zariadenia 
Ročná výška dotácie na 
žiaka pre obecné školy 

a školské zariadenia 

Ročná výška dotácie na 
žiaka pre cirkevné 
a súkromné školy 

a školské zariadenia 
Žiak základnej umeleckej 
školy v individuálnej forme 
vyučovania 

624 € x 

Žiak základnej umeleckej 
školy v skupinovej forme 
vyučovania 

380 € x 

Žiak centra voľného času 216 € x 
Žiak školského klubu detí 374 € 329 € 
Žiak školského strediska 
záujmovej činnosti 

126 € x 

Potenciálny stravník – žiak 
základnej školy 

124 € x 

Dieťa do troch rokov veku 
/ dieťa od troch rokov veku 

- - 

MŠ Mládežnícka  3 392 € / 1 696 € x 
MŠ Chmelinec 3 392 € / 1 696 € X 
MŠ Požiarna 1292 3 492 € / 1 746 € X 
MŠ Požiarna 1291 3 960 € / 1 980 € X 
MŠ 1. mája 4 142 € / 2 071 € X 
MŠ Nosice 5 712 € / 2 856 € X 
ZŠ s MŠ Slovanská 3 952 € / 1 976 € x 
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5. 3.  Zúčtovanie dotácie 
 
Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku. Ktorému bola dotácia poskytnutá je povinný 
zúčtovať dotáciu mestu Púchov štvrťročne, termíny a spôsob zúčtovania dotácie 
určuje poskytovateľ dotácie. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. 
aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť 
späť na účet mesta do 31. 12. aktuálneho kalendárneho roka. 
 
5. 4.  Kontrola použitia dotácie 
 
5.4.1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami 
pridelenými podľa tohto VZN vykonáva mesto Púchov a ostatné oprávnené orgány. 
 
5.4.2.  Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy  a školského zariadenia je 
povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné 
a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 
 
 
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Púchove dňa 16.12.2009 uznesením 97/2009 a nadobúda účinnosť 
15. dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli mestského úradu.  
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6. Dôvodová správa 
 
 
Zákon  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, s účinnosťou od 1. Januára 2010 mení doterajší postup obce 
pri poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia. Podľa č. 
II. bodu 2 citovaného zákona je obec povinná určiť výšku dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia všeobecne záväzným nariadením. 
Zároveň uvedený zákon zaväzuje obec poskytnúť v období rokov 2010 a 2011 
dotáciu na žiaka cirkevnej školy a školského zariadenia najmenej vo výške 88 % 
z dotácie poskytovanej na žiaka v škole  a školskom zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce a oznámiť zriaďovateľom cirkevných alebo súkromných základných 
umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení výšku dotácie na 
kalendárny rok najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí zákona o štátnom 
rozpočte.  
 Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované 
v výnosu dane z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa 
osobitných predpisov. Z uvedených dôvodov bude potrebné priebežne novelizovať 
všeobecne záväzné nariadenie, podľa vývoja výnosu dane z príjmov prideľovaného 
pre územnú samosprávu.  
 Navrhovaná výška dotácie v predkladanom všeobecne záväznom nariadení je 
vypočítaná z očakávanej výšky výnosu dane z príjmov na rok 2010. 
 
 
 
 


