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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sliač 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy 

a dieťaťa školského zariadenia na rok 2018 

Mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods.12 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 sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Sliač. 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

1) Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy :  

- základnej umeleckej školy,  

- materských škôl, 

- školského klubu detí, 

- zariadenie školského stravovania,  
 

zriadených na území mesta Sliač, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sliač a ktoré sú na základe rozhodnutia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za 

riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za 

smennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok, 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, vyplácané pedagogickým a nepedagogickým 

zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom
1
; 

výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia. Dotácie na odchodné a odstupné vyplácané podľa osobitných predpisov budú poskytované 

maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. 

2) Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení špecifikovaných v článku 1 tohto 

nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii 

v kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, 

nemocenské dávky, členské príspevky). 

3) Rozhodujúcim kritériom pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v kalendárnom roku je: 

a) počet žiakov základnej umeleckej školy k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola 

vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, 

b) počet detí v materskej škole k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala 

v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01, 

c) počet detí školského klubu detí k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala 

v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 3-01, 

d) predpokladaný počet vydaných jedál na rok 2018 pre žiakov základnej školy a detí materských škôl. 
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4) Žiadateľom dotácie je základná umelecká škola, materské školy, základná škola, školské zariadenia s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač a súkromná materská škola, ktorej bol mestom udelený 

súhlas na zaradenie do siete škôl a školských zariadení. 

5) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia špecifikované v článku 1 tohto VZN je základná umelecká 

škola, materské školy a základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač a súkromná materská škola, 

ktorej bol mestom udelený súhlas na zaradenie do siete škôl a školských zariadení. 

6) Poskytovateľom dotácie je Mesto Sliač. 

Článok 3 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Sliač na rok 2019 sa na školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač prideľuje podľa počtu detí a žiakov, ktoré sú prijaté do škôl a školských 

zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského zariadenia k 15.09.2018. 

Individuálne začlenené deti v materských školách sa násobia koeficientom 2,265. 

2) Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri základnej škole sa prideľujú podľa predpokladaného počtu jedál 

vydaných žiakom v základnej škole a deťom v materských školách. 

3) Finančné prostriedky pre výdajnú školskú jedáleň pri materskej škole sú zahrnuté v dotácii na prevádzku a mzdy 

pre školskú jedáleň pri základnej škole. 

4) Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, dieťa 

školského zariadenia, športovú triedu základnej školy a vydané jedlo pre žiaka základnej školy je nasledovná: 

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského 

zariadenia 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka/dieťa na rok  2019 v € 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej 

forme vyučovania 
1 181,00 € 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 

forme vyučovania 
725,00 € 

Dieťa Materskej školy ul. SNP 302/27, Sliač 

v zmysle bodu 1 
2 640,00 € 

Dieťa Materskej školy ul. Cikkerova 615/2, Sliač 

v zmysle bodu 1 
2 418,00 € 

Dieťa Súkromnej materskej školy Happy town 2 225,52 € 

Dotácia – športová trieda základnej školy 5 000,00 € 

Dieťa školského klubu detí 555,00 € 

Vydané teplé jedlo pre žiaka základnej školy 

a dieťa materskej školy v zmysle článku 2 bodu 

3písm. d)  

1,15 € 

Desiata/olovrant vydaná deťom v materskej škole 

sa násobí koeficientom 0,2 ( 1,15 x 0,2) 
0,23 
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5) Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa v súkromnej materskej škole Happy town je vypočítaná z priemeru dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t.j. Materskej školy SNP 

302/27, Sliač a Materskej školy J. Cikkera 615/2, Sliač a vynásobená koeficientom 0,88 %. 

6) Dotácie sú poskytované mesačne do 25. dňa kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 stanoveného ročného rozpisu. 

7) Na deti a žiakov v hmotnej núdzi sa poukazuje suma vo výške mesačného poplatku stanoveného Všeobecne 

záväzným nariadením Mesta Sliač o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach raz ročne, a to k 30.09.2019 na základe vyúčtovania, ktoré predloží škola a školské zariadenie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač. 

Článok 4 

Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

1) Objem mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov v rozpočte škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sliač nesmie prekročiť 7 % súčtu tarifných miezd všetkých zamestnancov 

škôl a školských zariadení. Podmienkou pre vyplatenie odmien je úhrada všetkých bežných výdavkov na 

prevádzku škôl a školských zariadení. 

2) Objem finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte Mesta Sliač je stanovený vo výške 

max. 3 % celkovej sumy rozpočtu na originálne kompetencie s výnimkou súkromnej materskej školy Happy 

town, pre ktorú sa rezerva nevytvára. Musí byť rozpísaný a použitý do 31.12.2019. Je určený na úhradu 

oprávnených výdavkov, ktoré nebolo možné predvídať v rozpise rozpočtu na rok 2019 (výdavky v kategórií 610, 

620 a 630 v súlade s článkom 2 ods. 2 tohto VZN).  

Článok 5 

Financovanie záujmového vzdelávania 

Finančné prostriedky podľa tohto VZN sa poskytujú súkromnému a cirkevnému centru voľného času (ďalej len 

„CVČ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na prevádzku CVČ na deti, ktoré majú v meste trvalý pobyt a veku od 5 

rokov do dovŕšenia 15 rokov. Súkromným a cirkevným CVČ mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa finančné 

prostriedky neposkytujú. 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

1) Týmto VZN mesta nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov. 

2) Toto VZN mesta bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 556/2018 zo dňa 22.11.2018. 

3) Dňom  účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 30/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na rok 2017 prijatého 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Sliači č. 432/2017 zo dňa 14.12.2017. 

4) Toto VZN č. 30/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa 

materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na rok 2018 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta Sliač.   

 

          Ing. Daniel Dunčko 

        primátor mesta 

____________________________________________________________________________ 

1 
 Napríklad Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, Zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 


