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Dodatok č. 1 
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nové Mesto nad Váhom 

č. 7/ 2012 – VZN 
 

o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

a o určení výšky mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov detí a žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Nové Mesto nad Váhom podľa § 6 ods. 1  a § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) 
a § 6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 
596/2003), príslušných ustanovení 1) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len školský zákon), § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona NR 
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto dodatku všeobecne 
záväzného nariadenia: 

 
Článok 1 

 
§ 2 a § 3 znejú: 
 

§ 2 
Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania finančných prostriedkov, 

 určenie výšky dotácie na žiaka a dieťa 
 

1. Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad 
Váhom (ďalej len mesto) a zriaďovatelia podľa § 7a ods. 6 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon č. 597/2003) sú povinní oznámiť mestu najneskôr do 25. septembra 
údaje podľa § 7a ods. 1 až 5 tohto zákona.  

Riaditelia centier voľného času sú povinní predložiť zoznam žiakov s trvalým bydliskom 
v Novom Meste nad Váhom a zoznam žiakov s trvalým bydliskom v iných obciach, ktorí boli 
prijatí do centra voľného času k 15. septembru. Zoznam obsahuje meno a priezvisko dieťaťa, 
dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, záujmové útvary, ktoré žiak navštevuje, a týždenný 
počet hodín výchovnej činnosti, ktorá sa žiakovi v záujmových útvaroch poskytuje. 

Riaditelia školských klubov detí sú povinní predložiť zoznam žiakov školy, ktorí boli prijatí 
do školského klubu detí k 15. septembru. Zoznam obsahuje meno a priezvisko dieťaťa, dátum 
narodenia a adresu trvalého bydliska. Zoznam je členený na žiakov, ktorí boli prijatí na 
pravidelnú celoročnú dochádzku počas celého týždňa, na žiakov, ktorí boli prijatí na 
nepravidelnú celoročnú dochádzku v niektorých dňoch týždňa (s uvedením týchto dní 
v týždni) a na žiakov, ktorí boli prijatí na prechodné obdobie (s uvedením dátumu začiatku 
a konca dochádzky).  

Riaditelia základných umeleckých škôl sú povinní predložiť zoznam žiakov prijatých k 15. 
septembru, ktorí dovŕšili k 1. januáru vek 25 rokov, a zoznam žiakov, ktorí navštevujú viac 
ako jedno vzdelávanie v individuálnej forme a jedno vzdelávanie v skupinovej forme. Zoznam 
obsahuje meno a priezvisko žiaka, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, formu a odbor 
vzdelávania. 



2. Sankcie za nesplnenie povinnosti podľa ods. 1 upravuje § 8b zákona č. 597/2003. 

3. V školských zariadeniach rovnakého druhu zriadených mestom sa výška dotácie na žiaka 
môže určiť diferencovane s ohľadom na ich nevyhnutné prevádzkové potreby. Pritom sa 
zohľadní najmä forma organizácie výchovy a vzdelávania, platové zaradenie zamestnancov, 
povinné úhrady, príspevky a odvody zamestnávateľa a energetická náročnosť budov, v ktorých 
sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie.  

4. Neštátnemu zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia sa určuje dotácia na žiaka 
najmenej vo výške 88% sumy určenej na žiaka rovnakej školy alebo školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ak je neštátne školské zariadenie súčasťou školy, určuje 
sa neštátnemu zriaďovateľovi dotácia najmenej vo výške 88% priemernej výšky dotácie na 
žiaka rovnakých školských zariadení zriadených mestom ako súčasť školy.  

5. Výška dotácie na žiaka a dieťa na príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č. 1 tohto 
nariadenia.  

6. Suma dotácie na kalendárny rok určená pre školu alebo školské zariadenie sa zaokrúhľuje 
matematicky na celé euro. 

 
§ 3 

Termín a spôsob poskytovania dotácie, účel použitia dotácie  
 

1. Mesto poskytne neštátnemu zriaďovateľovi dotáciu na príslušný kalendárny rok na základe 
jeho žiadosti. Neštátni zriaďovatelia môžu požiadať o dotáciu na dieťa alebo žiaka školy alebo 
školského zariadenia do dovŕšenia 15 rokov veku.  

Žiadosť obsahuje: 
a) názov a sídlo žiadateľa v súlade s označením v príslušnom registri, IČO, meno 

štatutárneho zástupcu žiadateľa, číslo telefónu 
b) názov a sídlo škôl a školských zariadení, pre ktoré sa žiada dotácia 
c) bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý sa má poskytnúť dotácia na príslušný 

kalendárny rok 
d) podpis oprávnenej osoby a pečiatku žiadateľa  

2. Mesto oznámi neštátnemu zriaďovateľovi a základnej umeleckej škole, jazykovej škole, 
materskej škole a školskému zariadeniu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku dotácie na 
príslušný kalendárny rok a podrobnosti financovania najneskôr do 31. januára príslušného 
kalendárneho roka.  

3. Dotácie sa poskytujú príjemcom mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie určenej na 
príslušný kalendárny rok, a to najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca.  

4. Dotácia na kalendárny rok na mzdy a prevádzku sa poskytuje podľa počtu žiakov prijatých 
rozhodnutím riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka a podľa výšky dotácie na žiaka určenej na príslušný 
kalendárny rok týmto nariadením.  
Na účely dotácie pre zariadenia školského stravovania sa použije počet všetkých žiakov 
základnej školy.  
Na účely dotácie pre centrá voľného času sa použije počet prijatých žiakov s trvalým 
bydliskom na území mesta.  
Na účely dotácie pre školské kluby detí sa použije počet žiakov prijatých do školského klubu 
detí. 
Na účely dotácie pre základné umelecké školy sa použije počet prijatých žiakov od 3 rokov 
veku do dovŕšenia 25 rokov veku. 

5. Príjemca je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu nákladov škôl a školských zariadení na 
mzdy vrátane odvodov a na prevádzku. Pri použití dotácie je príjemca povinný zabezpečiť 
hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť. Neštátny zriaďovateľ predloží mestu do 30. 



januára nasledujúceho kalendárneho roka vyúčtovanie dotácie poskytnutej v predchádzajúcom 
kalendárnom roku, ktoré obsahuje výšku poskytnutej dotácie a jej použitie v členení podľa 
ekonomickej klasifikácie (610, 620, 630, 640).  

6. Ak sa dotácia nevyčerpá do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, príjemca je  povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. decembra príslušného kalendárneho 
roka. Príjemca je povinný dotáciu alebo jej časť, ktorú použije v rozpore s určeným účelom 
použitia, vrátiť na účet mesta 30 dní od zistenia neoprávneného použitia dotácie. 

7. Dotácia pre školské zariadenia, ktoré sú súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, sa poskytuje ne účet základnej školy. Dotácia neštátnym zriaďovateľom sa 
poskytuje na účet uvedený týmito zriaďovateľmi v žiadosti podľa ods. 1.  

 
 

Článok 2 
 
§ 2 ods. 1 znie: 
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva jeho zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy na jedno dieťa mesačne sumou: 

a) na dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 rokov: 13,00 EUR 

b) na dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov: 30,00 EUR, a to vrátane mesiaca, v ktorom dieťa 
dovŕšilo vek 3 rokov 

 
§ 4 ods. 3 až 5 znie: 
3. Mesačný príspevok žiaka centra voľného času s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého 

obec neposkytne dotáciu na úhradu priamych výdavkov na záujmovú činnosť žiaka, sa určuje 
vo výške, ktorá je súčtom sumy príslušného mesačného príspevku podľa ods. 1.2 a sumy 
zvýšenia mesačného príspevku. Sumou zvýšenia mesačného príspevku sa rozumie jedna 
desatina sumy priamych výdavkov na záujmovú činnosť žiaka za rok, t. j. 7,15 eur. 

4. Mesačný príspevok žiaka centra voľného času s trvalým bydliskom v inej obci, na ktorého 
obec poskytne dotáciu na úhradu priamych výdavkov na záujmovú činnosť žiaka v nižšej 
sume, ako je uvedená v odseku 3, sa určuje vo výške, ktorá je súčtom sumy príslušného 
mesačného príspevku podľa ods. 1.2 a  jednej desatiny rozdielu medzi sumou priamych 
výdavkov na záujmovú činnosť žiaka a sumou dotácie poskytnutej obcou.    

5. Ak je žiak podľa ods. 3 alebo ods. 4 dospelou osobou3), jeho mesačný príspevok sa určuje 
sumou, ktorá je súčtom príspevku podľa ods. 2 a sumy zvýšenia mesačného príspevku podľa 
ods. 3 alebo ods. 4. 

 
Ostatné časti všeobecne záväzného nariadenia mesta sa nemenia. 

 
Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený dňa 2.5.2013 na 14. zasadnutí 
mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom uznesením č. 33/2013 - MsZ a nadobúda 
účinnosť dňom 1. septembra 2013.  
 
V Novom Meste nad Váhom dňa 2.5.2013                

 
 

Ing. Jozef Trstenský 
                                                                                                                            primátor mesta      

                                                                          
1) § 28 ods. 5 až 7,  § 49 ods. 4 a 5, § 114 ods. 6 a 7, § 116 ods. 6 a 7, § 140 ods. 9,12 a 13,  § 141 ods. 5, 6 a 8 školského  zákona

 

2) napr. § 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

  3)     §9 a 10 zákona  NR SR č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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