Mesto Prievidza 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 predpisov v y d á v a
podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov tento návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2015, na ktorom sa podľa § 11 ods. 4
písm. g) a § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi :

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 160/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka
základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia
zriadeného na území mesta Prievidza
pre rok 2015
(N á v r h)
Článok I.
§1
Základné ustanovenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku
a účel použitia dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl, základných umeleckých
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Prievidza v roku 2015.

§2
Účel použitia dotácie
1. Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy,
školského klubu detí, základnej umeleckej školy, centra voľného času, zariadenia
školského stravovania pre žiakov základnej školy a žiakov 8-ročného gymnázia do 15.
rokov veku, zriadených na území mesta Prievidza, ktorých zriaďovateľom je obec,
cirkev alebo náboženská obec, súkromná fyzická alebo právnická osoba a ktoré je na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
MŠVV a Š SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
2. Finančné prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky
a) na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom
financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t.j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace
príplatky a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní.
b) na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré
zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v
rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby, t.j. energie, vodnéstočné, revízie a kontroly zariadení, poplatky za vývoz smetí a iné poplatky,
dohody, prídel do SF a stravovanie zamestnancov a v kategórii 640 – bežné
transfery (nemocenské a pod.), bez účelovo určených finančných prostriedkov.
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§3
Predloženie údajov
1. Školy a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a zriaďovatelia súkromných škôl a školských zariadení a zriaďovatelia cirkevných škôl
a školských zariadení sú povinní mestu štvťročne predložiť :
a) aktuálny zoznam a počet detí/žiakov/dospelých (viď prílohy č. 2.1 až 2.4), ktorí na
základe rozhodnutia riaditeľa školy/školského zariadenia reálne navštevovali :
ZUŠ v zriaď. pôsobnosti mesta v členení na individuálnu a skup. formu vyučovania
do 15 rokov
od 15 do 25 rokov
nad 25 rokov
ZUŠ neštátneho zriaďovateľa v členení na individuálnu a skupin. formu vyučovania
do 15 rokov
ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aj neštátneho zriaďovateľa
CVČ v členení podľa trvalého pobytu na území mesta Prievidza a mimo územia mesta
deti MŠ v CVČ
žiaci ZŠ v CVČ
žiaci SŠ v CVČ
študenti VŠ v CVČ
zárobkovo činné osoby v CVČ
ostatné osoby s príjmom podľa zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z.
v znení neskorších predpisov v CVČ
b) štvrťročný štatistický výkaz o práci v školstve – Škol (MŠVVŠ SR) 1-04.
Prijímateľ dotácie vyššie uvedené údaje predkladá poskytovateľovi v termíne do 10.
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroka.
Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka školy alebo školského
zariadenia pre zber údajov podľa § 7a odst.4) zák. č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných, stredných skôl a školských zariadení, že súhlas na započítanie do zberu
údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému zariadeniu. Čestné
vyhlásenie je potrebné poskytovateľovi predložiť do 25. septembra bežného
kalendárneho roka za MŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza a za
MŠ a ZUŠ, sídliace na území mesta Prievidza, ktoré majú neštátneho zriaďovateľa.
Čestné vyhlásenie pre kalendárny rok 2015 je potrebné predložiť poskytovateľovi do
15.1.2015.
§4
Výška dotácie
1. Výška dotácie je určovaná počtom detí materskej školy, základnej umeleckej školy,
zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy a žiakov 8-ročného
gymnázia do 15. rokov veku neštátneho zriaďovateľa, na základe zberu údajov
v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku
v aktuálnom roku.
- Pre ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je dotácia stanovená na počet žiakov
príslušnej základnej školy 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 = EDUZBER, resp. štat. výkaz Škol
(MŠVVŠ SR) 3-01.
- Pre neštátneho zriaďovateľa za ŠKD je použitý údaj o počte detí v ZŠ uvedený vo
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku,
riadok 0109, stĺpec 4 a 6.

2.
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-

Pre centrum voľného času je použitý údaj o počte obyvateľov obce od päť rokov do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, t.j. 3 631 pre rok 2015.

2. Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa / žiaka na
rok podľa kategórie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských
zariadení v členení podľa typu zriaďovateľa a u zriaďovateľa mesta Prievidza aj
podľa sídla právneho subjektu v € na dve desatinné miesta.
Dotácia na rok pre CVČ je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na počet
obyvateľov obce od päť rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie
uskutočňuje.

Kategória materskej školy,
základnej umeleckej školy
a školského zariadenia

Výška dotácie
na jedno dieťa / žiaka
pre MŠ, ZUŠ
a škol. zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce/mesta v €

Dieťa materskej školy

Výška dotácie
na jedno dieťa/žiaka
pre cirkevné
a súkromné
MŠ, ZUŠ a školské
zariadenia v €

1 666,80

x

x

1 466,78

x

1 466,78

618,55

x

x

544,32

379,76

x

x

334,18

x

334,18

Žiak ZŠ financovaný v ŠKD (v školskom
klube detí)

(115,81)

X

- Mesto :
ŠKD, ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14
ŠKD, ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4
ŠKD, ZŠ, Mariánska ul. 554/19
ŠKD, ZŠ, Malonecpalská ul. 206/37
ŠKD, ZŠ, Ul. energetikov 242/39
ŠKD, ZŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5
ŠKD, ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3

95,75
133,09
137,82
127,64
100,85
97,65
130,65

x
x
x
x
x
x
x

- Mesto
- Súkromná materská škola, Ul. Ľ.Ondrejova 28
(Mgr. V. Bálint)
- Piaristická materská škola F.Hanáka,
Ul. A. Hlinku 44, Prievidza

Žiak základnej umeleckej školy
v individuálnej forme vyučovania
- Základná umelecká škola L.Stančeka,
Rastislavova ul. 745/13
- Súkromná základná umelecká škola,
Ul. M.Rázusa 46/4 (Mgr. V. Bálint)

Žiak základnej umeleckej školy
v skupinovej forme vyučovania
- Základná umelecká škola L.Stančeka,
astislavova ul. 745/13
- Súkromná základná umelecká škola,
Ul. M.Rázusa 46/4 (Mgr. V. Bálint)
- Súkromná základná umelecká škola XOANA,
Jesenského 16 (Mgr. I.Vránová)

-Súkromný školský klub detí, Ul. Ľ. Ondrejova 28
(Mgr. V. Bálint)
- Školský klub detí pri Piaristickej spojenej škole
F.Hanáka, Ul.A.Hlinku 44,Prievidza
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x

101,91

x

101,91

Záujmové vzdelávanie
voľného času

v

centre

-Mesto :
CVČ Spektrum, Novackého 14, Prievidza

69,45

x

(162,85)
136,66
152,58
124,90
286,62
144,66
196,14
170,52

x
x
x
x
x
x
x

x

143,31

x

143,31

Potenciálny stravník do 15 rokov veku
-mesto :
ŠJ ZŠ , ZŠ, Ul. S. Chalupku 313/14
ŠJ ZŠ , ZŠ, Ul. Rastislavova 416/4
ŠJ ZŠ , ZŠ, Mariánska ul. 554/19
ŠJ ZŠ , ZŠ, Malonecpalská ul. 306/37
ŠJ ZŠ , ZŠ, Ul. energetikov 242/3
ŠJ ZŠ , ZŠ, Ul. P. Dobšinského 746/5
ŠJ ZŠ , ZŠ, Ul. P. J. Šafárika 3
-TRIKOSTRAV, s.r.o. L. Ondrejova 38
(Bc.Košecká) pre Piaristickú spojenú školu
- Súkromná školská jedáleň , Ul. Ľ Ondrejova 28
(Mgr.V.Bálint)

3. Dotácia na mzdy a prevádzku určená podľa druhého odseku sa poskytuje prijímateľovi
dotácie na jeho účet mesačne v celých eurách bez desatinných miest vo výške jednej
dvanástiny z ročnej výšky dotácie, v členení na kategóriu školy a školského zariadenia
v termíne do 26. dňa príslušného mesiaca, okrem mesiaca december, kedy dotácia bude
poskytnutá do 10. decembra.
4. Mesto Prievidza poskytne dotáciu na dieťa/žiaka navštevujúce CVČ mimo územia
mesta Prievidza a to na základe žiadosti, ktorú je potrebné predložiť na nový
kalendárny rok do 15.10. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza roku,
na ktorý poskytnutie dotácie žiada. Výška dotácie a podmienky jej poskytnutia sú
stanovené v internej smernici mesta IS – 74.
5. Ročný príspevok do CVČ na dieťa s trvalým pobytom v meste Prievidza bude môcť
byť poskytnuté len raz, t.j. len jednému CVČ, a to takému, ktoré je zaradené do siete
škôl a školských zariadení, pričom dotácia bude prednostne pridelená CVČ Spektrum
Prievidza.

§5
Použitie dotácie a jej vyúčtovanie
1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy
a prevádzku. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne,
efektívne, účinne a účelne.

2. Finančné prostriedky poskytnuté súkromným a cirkevným zriaďovateľom
1.1 Prijímateľ dotácie mesačne predkladá poskytovateľovi vyúčtovanie finančných
prostriedkov v termíne do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca v rozsahu
prílohy č.1 tohto VZN (s výnimkou za mesiac december, za ktorý sa, spolu za
kalendárny rok, uskutoční vyúčtovanie v zmysle bodu 2.2 tohto paragrafu).

2.2 Ročná výška dotácie podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Subjekt,
ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný predložiť jej zúčtovanie v termíne do
15.12.2015.
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Ročné zúčtovanie obsahuje :
a) Správu o použití dotácie a vecnom vyčíslení použitých finančných prostriedkov
v rozsahu funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
b) Údaj o počte detí / žiakov, ktorých sa ročná výška dotácie týka.
c) Štvrťročné štatistické výkazy o práci v školstve – Škol (MŠVVŠ SR) 1-04.
2.3 Použitie dotácie sa vzťahuje na počet detí detí/žiakov do 15. rokov veku uvedených v
zbere údajov v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie
dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako
10 %, je potrebné, aby prijímateľ dotácie do 10 pracovných dní odo dňa, kedy
k zníženiu došlo, uvedenú skutočnosť oznámil poskytovateľovi dotácie.
2.4 Nedodržanie podmienok uvedených v bodoch 2.1 až 2.3 tohto paragrafu sa považuje
za nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.

Článok II.
§6
Kontrola a sankcie
1. Mesto Prievidza môže znížiť prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov
o 50 % pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení porušenia pravidiel a podmienok
určených v bodoch 1 až 2 § 5 tohto VZN. Znížená dotácia bude prijímateľovi
poskytovaná po dobu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc
mesiacom nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.
2. Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené
a použité, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej
dotácie.

Článok III.
§7
Platnosť a účinnosť
1. Ruší sa VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
č.146/2013 pre rok 2014 schválené uznesením MsZ č.476/2013 z 10.12.2013.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 160/2014 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského
zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2015 bolo schválené
uznesením MsZ č. ..../2014 zo dňa ........2014 a nadobúda platnosť 01.01.2015.

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta

5

Príloha 2.1.
VZOR

Zoznam detí/žiakov/dospelých v ZUŠ
(názov) .................................................
k 31.3. (30.6., 30.9., 31.12.) 20xx

Do 15 rokov

Individuálna forma vyučovania

Skupinová forma vyučovania

283

84

1.Ján Almer
2.Anna Bobulová

1. Dušan Dufek
84. Júlia Zorvanová

283.Denis Zvoník

Od 15 do 25 rokov

54
1.Eva Cagáňová

92
1. Monika Bučková

54. Roman Turcer
92.Vlado Ugróczy

Nad 25 rokov

12
1. Tatiana Čavojská

22
1. Zuzana Abbafyová

12. Milan Púchovský
22. Alena Záňová

SPOLU

349

198

V...................
Dňa ..............

..................................
pečiatka a podpis riaditeľa

Príloha 2.2.
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VZOR

Zoznam detí/žiakov v súkromnej/cirkevnej ZUŠ
(názov) .................................................
k 31.3. (30.6., 30.9., 31.12.) 20xx

Do 15 rokov

Individuálna forma vyučovania

Skupinová forma vyučovania

283

84

1.Ján Almer
2.Anna Bobulová

1. Dušan Dufek
84. Júlia Zorvanová

283.Denis Zvoník

SPOLU

283

84

V...................
Dňa ..............

..................................
pečiatka a podpis riaditeľa

Príloha 2.3.
7

VZOR

Zoznam detí/žiakov v ŠKD
(názov) .................................................
k 31.3. (30.6., 30.9., 31.12.) 20xx
Žiak ZŠ

Do 15 rokov

283
1.Ján Almer
2.AnnaBobulová
283.Denis Zvoník

SPOLU

283

V...................
Dňa ..............

..................................
pečiatka a podpis riaditeľa

Príloha 2.4.
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VZOR

Zoznam detí/žiakov/dospelých v CVČ
(názov) .................................................
k 31.3. (30.6., 30.9., 31.12.) 20xx
Trvalý pobyt na území mesta
Prievidza

Deti MŠ v CVČ

17
1.Ján Almer, adresa
2.Anna Bobulová

Trvalý pobyt mimo územia
mesta Prievidza

13
1. Dušan Dufek, celá adresa
13. Júlia Zorvanová

17.Denis Zvoník

Žiaci ZŠ v CVČ

154
1.Eva Cagáňová

192
1. Monika Bučková

154. Roman Turcer
192.Vladimír Ugróczy

Študenti SŠ v CVČ

82
1. Tatiana Čavojská

93
1. Zuzana Abbafyová

82. Milan Púchovský
93. Alena Záňová

Študenti VŠ v CVČ

12
1. Ema Bohdanová

52
1.Anton Antalec

12. Tomáš Zeberec
52. Zuzana Slivková
Zárobkovo činné osoby v CVČ

14
1.Ivana Apolenová

2
1. Roman Ďurček
2. Mária Chudá

14. Viera Ťažká
Ostatné osoby v CVČ

8
1. Silvia Dušeková

1
1.Ľubomír Kriško

8. Anton Horváth

SPOLU

287

353

V...................
Dňa ..............
..................................
pečiatka a podpis riaditeľa
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