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Všeobecne záväzné nariadenie 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej 
umeleckej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území mesta Krompachy 

 

Číslo:  
2/2013 

 

 

Mesto Krompachy, na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa §6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990  Zb.  o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, a na základe § 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 
zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku a účel 
použitia dotácie na prevádzku a  mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Krompachy (ďalej len „mesto“ ),ktoré 
sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradené do siete škôl 
a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  

2)  Toto nariadenie  upravuje spôsob prerozdelenia výnosu dane z príjmov mesta pre 
oblasť originálnych kompetencií na úseku školstva v príslušnom kalendárnom roku. 

 

Čl. 2 

Príjemca dotácie 

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je škola a školské zariadenia s právnou 
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta . 

 

Čl. 3 

Podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských 
zariadení 

 

1) Pre účely poskytnutia dotácie školy a školské zariadenia poskytnú mestu údaje o: 

- počte žiakov ZUŠ v individuálnej a skupinovej forme vzdelávania podľa stavu k 15. 

septembru začínajúceho školského roka 

- počte detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka 

- počte žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského 
roka 

- počte detí školských klubov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka 

- počte žiakov centra voľného času s trvalým pobytom na území mesta Krompachy 
podľa stavu k 1. Januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje 



 MESTO KROMPACHY Strana 3/5 
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o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej 
umeleckej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 

na území mesta Krompachy 

 

Číslo:  
2/2013 

 

2) Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci prijatí do 
školy alebo školského zariadenia, na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo 
školského zariadenia. 

 

Čl. 4 

Lehota na predloženie údajov na financovanie 

 

1) Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predložia údaje podľa 
čl. 3 tohto nariadenia najneskôr do 20. januára príslušného roka. 

2) Predloženie údajov na financovanie sa netýka údajov, ktoré už boli uvedené v EDU 

zbere, alebo vo výkaze  V40-01. 

 

                                                                              

Čl. 5 

Určenie výšky dotácie 

 

3) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiak základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy, žiaka školského klub detí, školskej jedálne, centra voľného času 
(ďalej len „CVČ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vyčíslená v prílohe č. 1 tohto 
nariadenia. 

4) Dotácia sa určuje podľa počtu žiakov zistených na účely financovania podľa čl. 3 
tohto nariadenia, ak zákon neurčuje inak. 

5) Za žiaka navštevujúceho CVČ v Krompachoch s trvalým pobytom v inej obci, 

prispieva daná obec  na prevádzku  a  mzdy vo výške  1/12 dotácie mesta, ktorá je 
určená vo VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej 
umeleckej školy,  dieťa    materskej  školy a školských zariadení so sídlom na území 
mesta Krompachy, popr. sumou uzavretou v zmluve medzi mestom Krompachy 

a príslušnou obcou. 

6) Mesto Krompachy prispeje na žiaka s trvalým pobytom v Krompachoch na  prevádzku 
a mzdy navštevujúcich CVČ v inej obci na základe uzavretej zmluvy medzi mestom 
Krompachy a príslušnou obcou s určenou výškou dotácie. 
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Čl. 6 

Poskytovanie dotácie 

 

Finančné prostriedky právnym subjektom sa poskytujú mesačne v lehote do 25. dňa 
v mesiaci na základe schválených rozpočtov. 

 

Čl. 7 

Kontrola použitia dotácie 

 

Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tohto VZN vykonávajú: 
- poverení zamestnanci prijímateľa dotácie 

- hlavný kontrolór mesta  

- ostatné oprávnené orgány 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Každá zmena výšky dotácie na žiaka sa uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného 

      nariadenia mesta 

2) Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom v Krompachoch, 

uznesením číslo 24/G.3  zo dňa 20. februára 2013. 
3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 1/2010 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej 
školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy s jeho dodatkami. 

4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom v zmysle §6 ods. 8 Zákona  č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom  15. marca 2013. 

 

 

V Krompachoch dňa 4.2.2013 

 

                                                                                             Ing. Iveta Rušinová 

                                                          primátorka mesta 

 

       

 

 



 
Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Krompachy. 

 
       
 

 

 

 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v € 

Základná umelecká škola 399 kolektívna forma 

649 individuálna forma 

Materská škola Hlavná 3 1 550 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 – materská škola 2 000  

ZŠ s MŠ SNP 47 – materská škola 1 300 

Školský klub detí 304 

Centrum voľného času 65 

Zariadenie školského zariadenia  

 

1,05 hlavné jedlo 

0,31 doplnkové jedlo  
Výdajňa školskej jedálne 0,20 hlavné jedlo 

0,20 doplnkové jedlo 



MESTO KROMPACHY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Doplnok č. 1 
k Všeobecnému záväznému nariadeniu 

Mesta Krompachy č. 2/2013  
 
o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území 
mesta Krompachy 

 

Návrh Doplnku č. 1 všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 9.4.2013 

Zverejnený na internetovej stránke mesta: 9.4.2013 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 18.4.2013 

Vyhodnotenie pripomienok: 19.4.2013 

 

Vydaný  Dodatok č. 1 všeobecne záväzného nariadenia  

Schválený na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Krompachoch dňa: 24. 04. 2013 

Číslo uznesenia: 27/H.1 

Vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli dňa: 29. 04. 2013 

Účinný dňom: 14. 05. 2013 

Zvesený z úradnej tabule dňa:  
 



Mesto Krompachy, na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa §6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990  Zb.  o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, a na základe § 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 
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) vydáva tento Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta 
Krompachy č. 2/2013 o určení výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
 umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 
Krompachy: 
 

 
Čl. I. 

 
V prílohe č. 1 sa v riadku centrum voľného času ruší výška dotácie na mzdy a prevádzku na 
žiaka 65 € a nahrádza sa výškou dotácie 97 €. 
 
 

Čl. II. 
 

(1) Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 9.4.2013 

(2) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 27/H.1  
dňa 24. apríla 2013. 

(3) Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Mesta dňa 29. apríla 2013 
a nadobúda účinnosť dňa 14. mája 2013. 

 
 
 
 
 
Ing. Iveta Rušinová v.r. 
  primátorka mesta 

 


