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Dôvodová správa 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 5/2022 

o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia  

 

 

 

Dôvodom predloženia VZN je zosúladenie s legislatívnou úpravou zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov. 

 

Zmena zákona sa obsahovo týka dvoch vecných okruhov: 

- zavádza sa dvojaký právny režim financovania škôl a ŠZ v závislosti od zriaďovate-

ľa. Spôsob financovania škôl a ŠZ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Prievidza sa ponecháva bez zmeny, tzn. na základe VZN. Zmenil sa spôsob finan-

covania súkromných a cirkevných škôl a ŠZ, a to na základe zmluvy medzi 

neverejným zriaďovateľom a mestom Prievidza, 

- doterajší pojem „dotácia“ sa nahrádza slovami „finančné prostriedky“, ktoré zohľad-

ňujú skutočnosť, že finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl a ŠZ nemajú 

povahu dotácie. Ide o finančné prostriedky poskytované mestu zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom podielových daní z príjmov fyzických osôb. 

 

Pri tvorbe VZN sa vychádzalo:  

- zo zverejnených zdrojov kapitoly Ministerstva financií SR - Východiskové štatistické 

údaje pre potreby rozdeľovania výnosu DPFO pre rok 2022 

- zo zmeny rozpočtu v zmysle RO č. 18 zo dňa 17.5.2022. 

 

 

 

 

 

Mgr. Beata Révayová 

vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana 
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Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada 

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a na dieťa 

a žiaka školského zariadenia. 

 

II. odporúča – neodporúča MsZ 

schváliť  VZN mesta Prievidza č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a na dieťa 

a žiaka školského zariadenia. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  

 

I. berie na vedomie 

Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a na dieťa 

a žiaka školského zariadenia. 

 

II. schvaľuje – neschvaľuje   

VZN mesta Prievidza č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka 

školského zariadenia. 
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MESTO PRIEVIDZA 
 

návrh 

 
Mesto Prievidza v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zá-

kona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

vydáva  

  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5 / 2022 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka  

školského zariadenia 

 

 

 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 

(1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základnej umeleckej školy, 

materských škôl a školských zariadení zriadených mestom Prievidza. 

(2) Toto VZN ďalej určuje: 

a) podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bu-

de mesto Prievidza financovať základnú umeleckú školu, materské školy 

a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu,  

 b) termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov. 
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§ 2 
Príjemca finančných prostriedkov na mzdu a prevádzku 

 

Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN sú školy 

a školské zariadenia (ďalej len školy a ŠZ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prie-

vidza: 

(1) školy a ŠZ bez právnej subjektivity: 

 Materská škola, Ulica P. Benického 154/1, 

 Materská škola, Ulica D. Krmana 334/6, 

 Materská škola, Ulica A. Mišúta 731/2, 

 Materská škola, Športová ulica 134/34, 

 Materská škola, Ulica M. Mišíka 398/15, 

 Materská škola, Nábr. sv. Cyrila 360/28, 

 Materská škola, Ulica M. Gorkého 223/2, 

 Materská škola, Cesta Vl. Clementisa 251/12, 

 Materská škola, Ulica J. Matúšku 759/1, 

(2) materské školy pri ZŠ, školské kluby detí a zariadenia školského stravovania: 

 Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14, 

 Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, 

 Základná škola, Mariánska ulica 554/19, 

 Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, 

 Základná škola, Ulica energetikov 242/39, 

 Základná škola s materskou školou, Ulica P. J. Dobšinského 746, 

 Základná škola, Ulica P. J. Šafárika 3, 

(3) základná umelecká škola: 

 Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ulica 745/13, 

(4) centrum voľného času: 

 Centrum voľného času, Ulica K. Novackého 14. 

 

 

§ 3 
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

Výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na deti a žiakov škôl a ŠZ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza je určená v tabuľke: 
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Ukazovateľ Výška finančných prostriedkov 

na 1 dieťa/žiaka v € 

žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme  1 414,39 

žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 461,84 

dieťa materskej školy vo veku od 3 rokov 2 907,58 

žiak školského klubu detí 614,16 

potenciálny stravník – žiak ZŠ 251,20 

žiak centra voľného času 110,08 

 
 
 

§ 4 
Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení 

 

(1) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou su-

mou na dieťa/žiaka školy a ŠZ podľa jednotlivých škôl a ŠZ. 

(2) Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a ŠZ sa určí ako súčin sumy 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka ŠZ a počtu detí, žiakov podľa 

stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom 

výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

(3) Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzkuje je ich počet podľa stavu k 15. septembru začínajúceho 

školského roka uvedený v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 

a v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov. 

(4) Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci prijatí 

do školy alebo ŠZ na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa ŠZ. 

(5) Mesto Prievidza poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku školám 

a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci rozpisu schváleného rozpoč-

tu mesta. 

(6) Mesto Prievidza oznámi školám a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výš-

ku finančných prostriedkov na príslušný rok najneskôr do 31. januára prísluš-

ného kalendárneho roka. 

(7) Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa reali-

zuje zmenou VZN, mesto túto zmenu oznámi školám a ŠZ vo svojej zriaďova-

teľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dni po nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým 

bola zmena vykonaná.  
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§ 5 
Účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

(1) Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov 

vyplácaných pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy 

a ŠZ za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom (napr. zákon 

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborových zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) a na úhradu výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za peda-

gogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy alebo ŠZ. Ide 

o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 

kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t. j. 

tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a kategórii 620 – poistné 

a príspevok do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných prostriedkov. 

(2) Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzko-

vých nákladov (tovarov a služieb) škôl a ŠZ. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpo-

vedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary 

a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, 

rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a kategórii 642 – 

transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské prí-

spevky), a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.  

 

§ 6 
Termín a spôsob poskytnutie finančných prostriedkov 

 

(1) Mesto Prievidza poskytne školám a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti fi-

nančné prostriedky na mzdy a prevádzku mesačne vo výške jednej dvanástiny 

najneskôr do 26. dňa príslušného mesiaca, okrem mesiaca december, kedy sa 

finančné prostriedky poskytnú do 10.12.2022.  

(2) Mesto Prievidza poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škole ale-

bo ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na jej výdavkový účet. 

 

§ 7 
Spoločné ustanovenia 

 

(1) Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka ŠZ sa uskutoční zmenou 

VZN. 
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§ 8  
Záverečné ustanovenia 

 

(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v 

Prievidzi dňa 27.6.2022. 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2022 o určení výšky finanč-

ných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa mater-

skej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia nadobudlo účinnosť 15. 

dňom po vyvesení na úradnej tabuli mesta dňa....  

 

 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta Prievidza 

 


