
Dôvodová správa 
k návrhu na zvýšenie dotácie u neštátneho zriaďovateľa 

pre žiaka v školskom klube detí 
 

 
Návrh na zvýšenie dotácie   pre  školský klub detí (ďalej ŠKD) u neštátneho zriaďovateľa  
je predkladaný na základe  požiadavky zástupcov Spojenej piaristickej školy F. Hanáka 
v Prievidzi, ktorá vyplynula zo záverov pracovnej porady, konanej v septembri 2014 
v rámci pripomienkového konania k VZN č. 160/2014.  
 
K percentuálnemu navýšeniu finančných prostriedkov pre dotáciu v ŠKD u neštátneho 
zriaďovateľa z 88% na 100%, tzn. na úroveň výšky dotácie určenej pre žiakov, ktorého  
zriaďovateľom  je  mesto Prievidza, nebolo na mestskom zastupiteľstve prijaté uznesenie.  
 
Návrh na úpravu dotácie pre ŠKD u neštátneho zriaďovateľa je vypracovaný v súlade s 
predložením návrhu Doplnku č.1 k VZN č. 160/2014, ktorou sa určuje výška dotácie 88% 
na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na 
území mesta Prievidza. 

 
Na základe nového rozpisu prídelu finančných prostriedkov z podielových daní mesta na 
začiatku roku 2015 a navýšením dotácie pre deti a žiakov v  školách a školských 
zariadeniach mesta Prievidza, predkladáme návrh na úpravu v kategórii ŠKD. V tabuľke 
je spracované vyčíslenie  ročných nákladov pre  kategóriu ŠKD na 1 žiaka a celkové ročné 
náklady v závislosti od % výšky dotácie (88%, 90%, 95% až po 100% výšku dotácie, 
ktorá sa vyčísluje z dotácie na žiaka mesta).   
 

kategória ŠKD 
(na 1 žiaka)  

Celkové ročné 
náklady 

Prídel z podielových daní 
 

105,70 312 226 

Zriaďovateľ mesto   
Ø na žiaka v štátnej škole vo VZN  
 

115,81 342 103 

Ø na žiaka mesta 
    po I. úprave (Doplnok č.1 k VZN) 

120,02 354 530 

Neštátny zriaďovateľ   
 88% z dotácie po I. úprave na  žiaka mesta 
 

105,62 38 868 

 90% z dotácie žiaka mesta na  žiaka mesta 
 

108,02 39 751 

 95% z dotácie žiaka mesta na  žiaka mesta 
 

114,02 41 960 

100% (vo výške dotácie na žiaka  mesta) 
 

120,02 44 168 

 
Predkladaný materiál nevyčísluje možné požiadavky zvýšených percentuálnych dotácií 
v budúcnosti neštátnych zriaďovateľov v ostatných kategóriách (ZUŠ, MŠ, ŠJ). 
 
 
                                                                                  Mgr. Vlasta Miklasová 
                                                              vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana 

 
 
 
V Prievidzi 2.4.2015 
Vyhotovila: Ing. Stanislava Vavrová 



 
 
 
 
 
Mestská rada  
 
I.  berie na vedomie 

návrh na zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom klube detí 
u neštátneho  zriaďovateľa školy sídliacej  na území mesta Prievidza pre rok 2015.  
 

 
II.  odporúča – neodporúča MsZ  

schváliť  dotáciu na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom klube detí 
u neštátneho  zriaďovateľa školy sídliacej  na území mesta Prievidza pre rok 2015 
vo výške............%.  
 

 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I.  berie na vedomie 

návrh na zvýšenie dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom klube detí 
u neštátneho  zriaďovateľa školy sídliacej  na území mesta Prievidza pre rok 2015.  
 

 
II.  schvaľuje – neschvaľuje 

dotáciu na mzdy a prevádzku na žiaka v školskom klube detí u neštátneho  
zriaďovateľa školy sídliacej  na území mesta Prievidza pre rok 2015 
vo výške............%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


