
 

 

 

 

 

M E S T O  Ž I A R  N A D  H R O N O M  
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č.  1/2022 

 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa 

alebo žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta Žiar nad Hronom 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. 25/2022 
zo dňa : 28.04.2022 
 
 
Účinné: 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom  



 

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 § 7 ods. 1 b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

vydáva 

 

všeobecne záväzné nariadenie, o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa alebo žiaka školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žiar nad Hronom 

 

§ 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je: 

- určenie účelu, spôsobu, výšky poskytnutia finančných prostriedkov a  spôsobu použitia finančných 

prostriedkov  na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy podľa formy vyučovania, dieťa 

materskej školy, dieťa školského zariadenia, jedno hlavné jedlo v školskej jedálni pre žiaka základnej 

školy, jedno hlavné jedlo v školskej jedálni pre dieťa materskej školy, a jedno doplnkové jedlo 

v školskej jedálni pre dieťa materskej školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Žiar nad Hronom, a ktoré 

sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 

Slovenskej republiky;  

- lehoty na predloženie údajov;  

- deň v mesiaci, do ktorého sa poskytujú finančné prostriedky. 

 

§ 2 

Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN je:  

- základná umelecká škola, materská škola a školské zariadenia  s právnou subjektivitou v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom. 

 

§ 3 

Účel  poskytnutia finančných prostriedkov  

 

1. Finančné prostriedky sú určené na financovanie bežných výdavkov, ktoré zahŕňajú výdavky 

na mzdy  vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní za zamestnancov, ktorí 

zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces a za zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku 

školy a školského zariadenia. Finančné prostriedky zahŕňajú výdavky na nemocenské dávky 

a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov. Finančné prostriedky 

poskytnuté na mzdy zahŕňajú výdavky na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru 

po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok.   

2. Finančné prostriedky poskytnuté na prevádzku sú určené na bežné výdavky škôl a školských 

zariadení  a zahŕňajú všetky výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR 

v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. 

3. Finančné prostriedky poskytnuté na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených 

na území mesta Žiar nad Hronom nezahŕňajú príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, 

ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov v súlade s 

osobitnými predpismi. 

4. Pri určení výšky finančných prostriedkov sa zohľadňuje: 

- forma organizácie výchovy a vzdelávania, 

- zaradenie zamestnancov škôl a školských zariadení do pracovných tried, platových tried, 

a platových stupňov, 



 

- započítaná prax a skutočnosť, či zamestnanci poberajú príplatok za profesijný rozvoj a jeho 

výška, osobné ohodnotenie zamestnancov a ostatné príplatky v súlade s platnou legislatívou, 

- energetická náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, 

- výška povinného prídelu do sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, 

- povinnosť zabezpečiť prevádzku budov, ich opravy a údržbu, 

- potreba vykonania revízie budov a zariadení. 

 

§ 4 

Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení 

 

1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou sumou na žiaka 

základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia 

podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žiar nad Hronom. 

2. Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin sumy 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa 

materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a počtu detí, žiakov a poslucháčov 

podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze 

Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, a v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov. 

3. Na účely financovania sa do počtu detí,  žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a 

poslucháči, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy 

alebo riaditeľa školského zariadenia. 

4. Podmienkou na poskytnutie finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom na príslušný kalendárny rok je predloženie 

kvalifikovaného návrhu rozpočtu do 31.08. predchádzajúceho roku .  

5. Mesto Žiar nad Hronom poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základným 

umeleckým školám,  materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti v rámci rozpisu schváleného rozpočtu obce. 

6. Mesto Žiar nad Hronom oznámi základným umeleckým školám, materským školám a 

školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na 

príslušný rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.  

7. Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje zmenou 

VZN, mesto Žiar nad Hronom túto zmenu  oznámi základným umeleckým školám,  materským 

školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po 

nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým bola zmena vykonaná. Mesto Žiar nad Hronom zmenu 

výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku realizuje rozpočtovým opatrením, ktorým 

sa vykoná zmena  schváleného rozpočtu mesta a v rámci neho aj rozpočtu základnej 

umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia. 

 

§ 5 

Lehota na predloženie údajov  

 

Základná umelecká škola, materská škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žiar nad Hronom majú povinnosť oznámiť údaje podľa § 4 odsek 2  najneskôr do 25. septembra 

kalendárneho roka. 

 

§ 6 

Výška poskytnutia finančných prostriedkov  

 

1. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a školského zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Žiar nad 

Hronom  na príslušný kalendárny rok  je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného 

nariadenia. 



 

2. Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený ich použiť len na úhradu osobných 

a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení 

so  sídlom na území mesta Žiar nad Hronom  a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, 

efektívnosť a účelnosť použitia. 

 

§ 7 

Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky 

 

1. Mesto Žiar nad Hronom poskytne školám a školským zariadeniam  vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti finančné prostriedky na mzdy a prevádzku najneskôr do 25. dňa príslušného 

mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, 

budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja. 

2. Mesto Žiar nad Hronom poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škole alebo 

školskému zariadeniu vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti na jej výdavkový účet. 

 

§8 

Kontrola použitia finančných prostriedkov 

 

Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN 

vykonáva mesto Žiar nad Hronom. 

Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný 

predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné vynaloženie pridelených 

finančných prostriedkov poskytovateľovi. 

 

 § 9 

Spoločné a záverečné ustanovenia  

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Žiari nad Hronom č.  25 /2022 zo dňa  28.04.2022 a  nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom. 

 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2013 o určení výšky finančných 

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

a školského zariadenia zriadených na území mesta Žiar nad Hronom v znení VZN č. 11/2013, 

VZN č. 12/2014, VZN č. 18/2015, VZN č. 10/2016, VZN č. 9/2017, VZN č. 7/2018, VZN č. 

7/2019, VZN č. 7/2020, VZN č. 6/2021 .  

 

 

 

V Žiari nad Hronom, 02.05. 2022 

                                                            

 

 

                                                                                                      Mgr. Peter Antal 

                                                                                                             primátor  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické 
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu 
Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na e-mail:  
adriana.gilanova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v 
určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie 
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 
podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom  
od: 11.04.2022 
do: 26.04.2022 
 
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta  Žiar nad Hronom  
od: 02.05.2022 
do: 17.05.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Príloha č. 1  

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy, dieťa alebo žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad 

Hronom na rok 2022        
   

  
počet 

žiakov/detí k 
15.9.2021 

dotácia na 
prevádzku a 
mzdy na 1 
žiaka /dieťa 
na rok 2022      

v € 

spolu 

dotácie 
výchovno-
vzdelávací 
proces v 

zmysle § 6 ods. 
13 a 14 zákona 
č. 596/2003 Z. 
z.               v € 

výška 
dotácií na 
rok 2022         
celkom                                                          

v  € 

ZUŠ, Jilemnického 
ulica č. 2 

502 1 150 577 300 27 730 605 030 

MŠ, Ul. Dr. 
Janského č.8  

590 2 854 1 683 860 513 290 2 197 150 

ŠKD, Ul. Dr. 
Janského č. 2 

137 690 94 530 29 050 123 580 

ŠKD, Ul. M. R. 
Śtefánika č. 17 

279 690 192 510 18 160 210 670 

ŠKD, Jilemnického 
ulica č. 2 

81 690 55 890 2 420 58 310 

CVČ - detí z obcí a 
miest bez pobytu 

281 230 64 630 107 620 172 250 

ŠJ pri ZŠ, Ul. Dr. 
Janského č. 2 

389 210 81 690 34 380 116 070 

ŠJ pri ZŠ, Ul. M. R. 
Štefánika č. 17 

730 210 153 300 8 320 161 620 

ŠJ pri ZŠ, 
Jilemnického ulica č. 
2 

307 210 64 470 25 070 89 540 

       


