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Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch, na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 

Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1) a § 11 ods. 4) písm. g) 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, sa uznieslo na  tomto 

všeobecne záväznom nariadení. 

 

Čl. 1 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje podrobnosti financovania, 

lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie, výšku poskytnutých finančných 

prostriedkov na kalendárny rok, deň v mesiaci, v ktorom Mesto Krompachy (ďalej len „mesto“) 

poskytne finančné prostriedky školám a školským zariadeniam  na mzdy, odvody a bežnú 

prevádzku na dieťa materskej školy (ďalej MŠ), na žiaka základnej umeleckej školy (ďalej 

ZUŠ), školského klubu detí (ďalej ŠKD), centra voľného času (ďalej CVČ), zariadenia 

školského stravovania – školskej jedálne (ďalej ŠJ) a výdajnej školskej jedálne (ďalej VŠJ) so 

sídlom na území mesta, ktorých zriaďovateľom je mesto Krompachy, a ktoré sú na základe 

rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských 

zariadení. 

 

 

Čl. 2 

Účel použitia finančných prostriedkov 

1. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na bežné výdavky a zahŕňajú výdavky:  

a)   na tarifný plat a príplatky, ktoré sú vyplácané pedagogickým a nepedagogickým 

      zamestnancom školy a školského zariadenia v súlade s podmienkami a v rozsahu 

      stanovenom osobitným predpisom (zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej 

      Ministerstvom financií Slovenskej republiky v rozpočtovej klasifikácii v kategória 610),  

b) na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy a školského zariadenia (v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 620). 

2. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na bežné výdavky školy a školského zariadenia 

a zahŕňajú  výdavky: 

a) na tovary a služby (zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom 

financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategória 630), 

b) bežné transfery (v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 640), bez účelovo určených 

finančných prostriedkov. 
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Čl. 3 

Príjemca finančných prostriedkov 

 

1. Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto nariadenia sú školy 

a školské zariadenia s právnou subjektivitou na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Krompachy: 

a) Materská škola Hlavná 3 

b) Základná škola s materskou školou Maurerova 14 – materská škola 

c) Základná škola s materskou školou SNP 47 – materská škola 

d) Základná škola s materskou školou Maurerova 14 – školský klub detí 

e) Základná škola s materskou školou SNP 47 – školský klub detí 

f) Základná škola Zemanská 2 – školský klub detí 

g) Centrum voľného času 

h) Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Maurerova 14 

i) Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ SNP 47 

j) Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Zemanská 2 

Čl. 4 

Výška finančných prostriedkov a predloženie údajov  

1. Výška finančných prostriedkov je určovaná počtom detí/žiakov na základe zberu údajov 

v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácie škole, školskému zariadeniu 

v aktuálnom roku, ktorý predkladá riaditeľ školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. 

 

2. Počet detí CVČ rozhodný pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

v príslušnom kalendárnom roku je ich počet k 15.9. predchádzajúceho roka. Do počtu detí CVČ 

sa započítavajú deti od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území 

mesta podľa stavu k 1.1. príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 

 

3. Riaditeľ Centra voľného času (ďalej „CVČ“) je povinný predložiť svojmu zriaďovateľovi 

zoznam členov, ktorých na základe svojho rozhodnutia prijal do CVČ do 25. septembra 

predchádzajúceho kalendárneho roka. Zoznam členov bude obsahovať: 

a) meno a priezvisko  

b) dátum narodenia 

c) adresa trvalého pobytu 

d) údaj dieťa/žiak/študent/zárobkovo činná osoba/osoba bez príjmu/dôchodca. 

4. Finančné prostriedky  na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste bude 

poskytnutá iba jednému CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Uprednostnené bude CVČ v 

zriaďovateľskej kompetencii mesta. 

 

5. Mesto financuje náklady na žiakov ZUŠ v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu žiakov 

v individuálnej forme vyučovania a podľa počtu žiakov v skupinovej forme vyučovania od 5  
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rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25. roku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

 

6. Mesto financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

7. Mesto financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí z nultého až piateho ročníka prijatých 

do ŠKD k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 

 

8. Mesto poskytuje finančné prostriedky školským jedálňam a výdajným školským jedálňam 

na vydané jedlá pre žiaka základnej školy a dieťa materskej školy. 

9. Prijímatelia poskytnú údaje o potrebe finančných prostriedkov na mzdy, odvody a prevádzku 

na nasledujúci rok zriaďovateľovi, t. j. mestu Krompachy do 10. novembra príslušného roka. 

                                                                   

    Čl. 5 

Určenie výšky finančných prostriedkov 

 

1. Finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy, žiaka školského klub detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, centra 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je vyčíslená v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

2. Výška finančných prostriedkov sa určuje podľa počtu žiakov zistených na účely financovania 

podľa čl. 4 tohto nariadenia, ak zákon neurčuje inak. 

 

Čl. 6 

Poskytovanie finančných prostriedkov 

 

1. Mesto poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku prijímateľovi dotácie na jeho účet 

mesačne v eurách spravidla vo výške 1/12 (jednej dvanástiny) zo schválenej ročnej výšky 

finančných prostriedkov najneskôr do 25. dňa v príslušnom mesiaci. V prípade, že 25. deň 

v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, budú mu finančné prostriedky 

poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja. 

2. Za žiaka/dieťa navštevujúceho CVČ v Krompachoch s jeho trvalým pobytom mimo mesta 

Krompachy prispieva daná obec/mesto na prevádzku a mzdy sumou v zmysle zmluvy 

uzatvorenej medzi mestom Krompachy a danou obcou/mestom. 

3. Mesto Krompachy poskytne finančné prostriedky na žiaka/dieťa s trvalým pobytom v meste 

Krompachy, navštevujúce CVČ mimo mesta Krompachy na základe predloženej žiadosti 

doručenej mestu. Výška finančných prostriedkov bude určená na základe zmluvy uzatvorenej 

medzi mestom Krompachy a danou obcou/mestom. 

 

MESTO KROMPACHY Strana 4/6 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského 

zariadenia. 

Číslo:1  /2021 



 

4.  Ročný  príspevok  do CVČ  na  dieťa  s trvalým  pobytom v  meste  Krompachy  môže  byť  

poskytnutý len raz, tzn. len jednému CVČ, pričom finančné prostriedky budú prednostne 

pridelené CVČ Prima Krompachy. 

5. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného podľa 

osobitných predpisov1, ak došlo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách 

a prevádzky školských zariadení (ďalej len „mimoriadne prerušenie činností“), môže Mestské 

zastupiteľstvo rozhodnúť o poskytnutí mimoriadnej dotácie príjemcovi dotácie podľa článku 3 

s cieľom zmiernenia nepriaznivých následkov krízovej situácie, ktoré u príjemcu dotácie 

vznikli bezprostredne v súvislosti s opatreniami prijatými v súvislosti s touto krízovou 

situáciou. Mimoriadnu dotáciu je možné vyplácať najdlhšie do konca trvania krízovej situácie. 

Výšku mimoriadnej dotácie, konkrétny účel jej použitia podľa článku 2 nariadenia a trvanie jej 

poskytovania určí Mestské zastupiteľstvo vo svojom uznesení. Na určenie výšky tejto 

mimoriadnej dotácie sa ustanovenia článku 5 nariadenia nepoužijú. 

 

Čl. 7 

Použitie dotácie a jej vyúčtovanie 

1. Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len 

na mzdy vrátane odvodov a na prevádzku. Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, 

efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej použitia.  

2. V prípade, že všetky finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12 príslušného 

kalendárneho roka, prijímateľ finančných prostriedkov je povinný nevyčerpanú časť 

finančných prostriedkov vrátiť späť na ten účet mesta, z ktorého mu boli poukázané, najneskôr 

do 15.1. príslušného kalendárneho roka.  

 

Čl. 8 

Kontrola použitia finančných prostriedkov 

 

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tohto VZN vykonáva poskytovateľ a ostatné oprávnené orgány. 

 

2. Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je 

povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne , účelné a účinné 

vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 

 

 

 

 1 napr. ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu 

a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov. 
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Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 26.2.2021 

(2) Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením č. 25/D.1 zo 

dňa 24.2.2021 

(3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na  dieťa a žiaka škôl a školských zariadení vrátane jeho dodatkov. 

 

(4) Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením, na úradnej tabuli Mesta Krompachy dňa 

26.2.2021 a nadobúda účinnosť 14.3.2021 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ing. Iveta Rušinová 

                                                          primátorka mesta 
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 Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky finančných prostriedkov 

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

žiaka školského zariadenia. 

       
 

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

Základná umelecká škola 619,90 kolektívna forma 

1 464,85 individuálna forma 

Materská škola Hlavná 3 3 582,31 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 – materská škola 2 906,05  

ZŠ s MŠ SNP 47 – materská škola 0 

ZŠ s MŠ Maurerova 14 -školský klub detí  752,69 

ZŠ Zemanská – školský klub detí 453,99 

ZŠ s MŠ SNP 47 – školský klub detí 723,40 

Centrum voľného času 148,32 

Zariadenie školského stravovania  

  

 

1,55 hlavné jedlo pre ZŠ 

1,80 hlavné jedlo pre MŠ 

0,55 doplnkové jedlo pre MŠ 

Výdajná školská jedáleň 0,45 hlavné jedlo 

0,45 doplnkové jedlo 
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