
 

 

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 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  

 

NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ....../2016 

 

o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 

Článok 1 

 

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia 

pozostávajú z týchto častí: 

a) na mzdy, ktoré  zodpovedajú  aktuálnej  ekonomickej klasifikácii  rozpočtovej  klasifikácie 

definovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky v rozpočtovej klasifikácii 610 – 

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 – poistné a príspevok do 

poisťovní 

b) na  prevádzku, ktoré zodpovedajú aktuálnej ekonomickej klasifikácii  rozpočtovej  

klasifikácie definovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky v rozpočtovej 

klasifikácii 630 –  tovary a služby a 640 – bežné transfery, bez účelovo určených 

finančných prostriedkov. 

 

Článok 2 

 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  Žilina  sa  určí  podielom rozpočtu  na mzdy  

a  prevádzku (bez  účelových dotácií, nákladov na odstránenie havárií a kapitálových 

výdavkov) všetkých základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina a počtu žiakov evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa 

stavu k 15.09. predchádzajúceho roka do 25 rokov veku, a to osobitne pre individuálnu 

a pre skupinovú formu vyučovania.  Z tejto výšky finančných prostriedkov na žiaka 

základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina obdržia 

zriaďovatelia súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl, zriadených na území  

mesta Žilina, 88 % na žiaka základnej umeleckej školy zriadenej žiadateľom finančných 

prostriedkov, osobitne pre individuálnu a osobitne pre skupinovú formu vyučovania podľa 

počtu žiakov v základnej umeleckej škole k 15.9. predchádzajúceho roka zo štatistiky 

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 do 15 rokov veku. Dátumom rozhodujúcim na určenie 

veku žiaka je 1. január kalendárneho roka, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú. 

Finančné prostriedky sa poskytujú na 1 žiaka v 1 základnej umeleckej škole podľa tohto 

článku. 

 

 

2. Výška finančných prostriedkov na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií,  

nákladov na odstránenie havárií a kapitálových výdavkov) všetkých materských škôl         

v  zriaďovateľskej   pôsobnosti   Mesta  Žilina  a  počtom  všetkých   detí  materských  škôl  
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v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ 

SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka. Z tejto výšky finančných 

prostriedkov na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina obdržia 

zriaďovatelia súkromných a cirkevných materských škôl, zriadených na území mesta 

Žilina, 88 % na dieťa materskej školy zriadenej žiadateľom finančných prostriedkov podľa 

počtu detí v materskej škole k 15.9. predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol 

(MŠVVŠ SR) 40-01.  

Finančné prostriedky sa poskytujú na 1 dieťa v 1 materskej škole podľa tohto článku. 

 

3. Výška finančných prostriedkov na dieťa v špeciálnej materskej škole bude určená na 

základe aktuálneho koeficientu z Prílohy č. 3 z  Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 

neskorších predpisov a počtu detí v špeciálnej materskej škole evidovaných v štatistike 

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka. Z tejto 

výšky finančných prostriedkov, ktoré boli určené na základe hore uvedeného koeficientu, 

obdržia zriaďovatelia súkromných a cirkevných špeciálnych materských škôl, zriadených 

na území mesta Žilina, 88 % na dieťa v špeciálnej materskej škole zriadenej žiadateľom 

finančných prostriedkov podľa počtu detí špeciálnej materskej školy k 15.9. 

predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

 

4. Výška finančných prostriedkov na dieťa v školskom klube detí základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku 

(bez účelových dotácií, nákladov na odstránenie havárií a kapitálových výdavkov) 

všetkých školských klubov detí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

a počtom všetkých detí navštevujúcich školské kluby detí základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta  Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ 

SR) 3-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka. Z tejto výšky finančných 

prostriedkov na dieťa v školskom klube detí základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina obdržia zriaďovatelia súkromných a cirkevných školských klubov detí 

základných škôl, zriadených na území mesta Žilina, 88 % na dieťa v školskom klube detí 

základnej školy zriadenej žiadateľom finančných prostriedkov podľa počtu detí 

navštevujúcich školské kluby detí  základných škôl k 15.9. predchádzajúceho roka zo 

štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 3-01. 

 

5. Výška finančných prostriedkov na dieťa v centre voľného času v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta  Žilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových 

dotácií, nákladov na odstránenie havárií a kapitálových výdavkov) centra voľného času 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a počtom všetkých detí v centre voľného času 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ 

SR) 15-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka a v zozname členov centra voľného 

času od 15 do 25 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Žilina. Z tejto výšky 

finančných prostriedkov na dieťa v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina obdržia zriaďovatelia súkromných a cirkevných centier voľného času, 

zriadených na území mesta Žilina, 88 % na dieťa centra voľného času, zriadeného 

žiadateľom finančných prostriedkov, do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na 

území mesta Žilina podľa počtu detí centra voľného času k 15.9. predchádzajúceho roka zo 

štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 15-01. Dátumom rozhodujúcim na určenie veku 

dieťaťa  je 1. január kalendárneho roka, na ktorý sa finančné prostriedky poskytujú. 

Finančné prostriedky sa poskytujú na 1 dieťa v 1 záujmovom krúžku v 1 centre voľného 

času podľa tohto bodu. 
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6. Výška finančných prostriedkov na žiaka školy v zariadeniach školského stravovania pri  

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy 

a prevádzku (bez účelových dotácií, nákladov na odstránenie havárií a kapitálových 

výdavkov) všetkých zariadení školského stravovania pri základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a počtom všetkých žiakov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ 

SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka. Z tejto výšky finančných 

prostriedkov na žiaka školy v zariadeniach školského stravovania pri školách v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina obdržia zriaďovatelia súkromných a cirkevných 

zariadení školského stravovania pri školách, zriadených na území mesta Žilina, 88 % na 

žiaka školy v zariadení školského stravovania pri škole zriadenej žiadateľom finančných 

prostriedkov do dovŕšenia 15 rokov veku podľa počtu žiakov školy k 15.9. 

predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Dátumom 

rozhodujúcim na určenie veku  žiaka je 1. január kalendárneho roka, na ktorý sa finančné 

prostriedky poskytujú. 

 

7. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v centre špeciálno-

pedagogického poradenstva do 15 rokov veku bude určená na základe aktuálneho 

koeficientu Prílohy č. 3 z  Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o 

rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

a skutočného počtu evidovaných detí, ktorým bola poskytnutá služba za predchádzajúci 

školský rok do 15 rokov veku zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9. 

predchádzajúceho roka. Z tejto výšky finančných prostriedkov, ktorá bola určená na 

základe hore uvedeného koeficientu, obdržia zriaďovatelia súkromných a cirkevných 

centier špeciálno-pedagogického poradenstva, zriadených na území mesta Žilina, 88 % na 

dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva zriadeného žiadateľom finančných 

prostriedkov do dovŕšenia 15 rokov veku podľa počtu evidovaných detí k 15.9. 

predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Dátumom 

rozhodujúcim na určenie veku dieťaťa je 1. január kalendárneho roka, na ktorý sa finančné 

prostriedky poskytujú. 

 

8. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školského internátu do 15 

rokov veku  bude určená na základe aktuálneho koeficientu z Prílohy č. 3 z  Nariadenia 

vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov a počtu detí školského internátu k 15.9. 

predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 do 15 rokov veku. Z 

tejto výšky finančných prostriedkov, ktorá bola určená na základe hore uvedeného 

koeficientu, obdržia zriaďovatelia súkromných a cirkevných školských internátov, 

zriadených na území mesta Žilina, 88 % na dieťa školského internátu zriadeného 

žiadateľom finančných prostriedkov do dovŕšenia 15 rokov veku podľa počtu detí 

školského internátu k 15.9. predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 

40-01. Dátumom rozhodujúcim na určenie veku dieťaťa  je 1. január kalendárneho roka, na 

ktorý sa finančné prostriedky poskytujú. 

 

9. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa odsekov 1 – 8 sú uvedené 

v Prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
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Článok 3 

 

Termín na predloženie údajov a Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku, podľa ktorých bude Mesto Žilina poskytovať finančné prostriedky na mzdy      

a  prevádzku   súkromným   a   cirkevným   základným   umeleckým  školám,   súkromným 

a cirkevným materským školám, súkromným a cirkevným školským zariadeniam, 

zriadeným na území mesta Žilina v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia    

(okrem údajov pre potreby štatistického zisťovania v zmysle Zákona č. 597/2003 Z. z. o 

financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov), je pre žiadateľa finančných prostriedkov určená do 25. septembra v roku 

predchádzajúcemu konkrétny rozpočtový rok. Žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku bude obsahovať príslušný štatistický výkaz Výkaz Škol 

(MŠVVŠ SR)  k 15.9. predchádzajúcemu konkrétny rozpočtový rok, na ktorý žiadateľ 

podáva žiadosť a žiadateľ ju doručí do podateľne Mestského úradu v Žiline najneskôr do 

25. septembra. 

V prípade, že žiadateľ tento termín nedodrží, nebudú mu poskytnuté finančné prostriedky 

na nasledujúci rozpočtový rok.  

Článok  4 

 

Finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku podľa tohto všeobecne záväzného 

nariadenia sa poskytujú mesačne v termíne do posledného pracovného dňa v mesiaci vo 

výške 1/12 z ročnej výšky určených finančných prostriedkov, okrem mesiaca december, 

kedy budú poskytnuté do 15. dňa.  

Dňom poskytnutia finančných prostriedkov sa rozumie deň odpísania z účtu 

poskytovateľa finančných prostriedkov. Výnimočne môžu byť v mesiaci poskytnuté 

finančné prostriedky vo vyššej výške ako 1/12 na základe žiadosti právneho subjektu 

a preukázaného dôvodu na ich použitie, pričom v ďalších mesiacoch mu budú poskytnuté 

finančné prostriedky v nižšej výške ako 1/12 tak, aby celková výška finančných 

prostriedkov na daný rok bola dodržaná.  

 

Článok 5 

 

1. Prijímateľ finančných prostriedkov má povinnosť zúčtovať poskytnuté finančné 

prostriedky s Mestom Žilina štvrťročne. Termíny a spôsob zúčtovania finančných 

prostriedkov určí Mesto Žilina v oznámení o výške finančných prostriedkov na príslušný 

kalendárny rok. 

 

2.   Mesto Žilina zníži prijímateľovi objem finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia o 50 % pri zistení poklesu počtu detí 

(žiakov) o viac ako 20 % z pôvodného počtu, vykázaného k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ)  a žiadosti 

zriaďovateľa. Finančné prostriedky v takejto zníženej výške budú prijímateľovi 

poskytované po dobu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc 

mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli zistené uvedené skutočnosti. 

 

3. Postup podľa bodu 2 tohto článku sa neuplatní, ak prijímateľ finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku pri poklese počtu detí (žiakov) o viac ako 20 % 

z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka 

písomne  požiada Mesto Žilina  do 5-tich pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo,  

o poskytovanie   finančných   prostriedkov   na   mzdy   a   prevádzku  na  znížený   počet   
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detí (žiakov). Mesto Žilina zníži prijímateľovi finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku ich výšku podľa skutočností uvedených v žiadosti prijímateľa od 

nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli skutočnosti rozhodné pre pridelenie 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku písomne oznámené Mestu Žilina. 

 

4. Finančné prostriedky vrátené späť do rozpočtu mesta budú prerozdelené v programe 8 

Vzdelávanie v rozpočte Mesta Žilina v rozpočtovom roku, v ktorom boli vrátené.  

 

 

Článok 6 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Ak prijímateľ finančných prostriedkov skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu boli 

poskytnuté finančné prostriedky v priebehu rozpočtového roka, je povinný poskytnuté 

finančné prostriedky ku dňu skončenia činnosti zúčtovať a vrátiť najneskôr v lehote do 15 

kalendárnych dní od skončenia činnosti, resp. do posledného pracovného dňa príslušného 

kalendárneho roka, v závislosti od toho, ktorý termín nastane skôr. Nevyčerpané finančné 

prostriedky odviesť na účet Mesta Žilina IBAN: SK4056000000000330353044 

(0330353044/5600) a súčasne zaslať avízo o úhrade na Odbor školstva a mládeže 

Mestského úradu v Žiline.  

 

2. V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. aktuálneho kalendárneho 

roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet 

Mesta Žilina IBAN: SK4056000000000330353044 (0330353044/5600) do 31.12. 

aktuálneho rozpočtového kalendárneho roka a zaslať avízo o úhrade na Odbor školstva 

a mládeže Mestského úradu v Žiline do 5 pracovných dní.  

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Žilina č. 3/2015. 

 

2.   Všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  Mestským   zastupiteľstvom v Žiline 

dňa ........................ 

 

3. Všeobecne záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  15. dňom  od vyvesenia na úradnej 

tabuli Mesta Žilina dňa .................... 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                               Ing. Igor Choma 

                                                                                           primátor mesta Žilina 
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                                                           Príloha č. 1: 

 

 

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

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Žilina  

na rok 2016. 

 

 

 

Kategória školy, školského zariadenia 

Výška finančných 
prostriedkov na 

mzdy a prevádzku 
pre školy a školské 

zariadenia 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta 

Žilina rok 2016 

Výška finančných 
prostriedkov na 

mzdy a prevádzku 
pre cirkevné a 

súkromné školy a 
školské zariadenia 

na rok 2016 

  

  

  
Dieťa materskej školy  1 692,19 1 489,13 

  
Dieťa špeciálnej materskej školy  x  3 707,19 

  Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
vyučovania 

743,05 653,88 
  

  Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej  forme 
vyučovania 

325,62 286,55 
  

  
Dieťa školského klubu detí 424,56 373,61 

  
Dieťa  centra voľného času 111 97,68 

  
Potenciálny stravník - žiak základnej školy 152,42 134,13 

  Dieťa v centre špeciálno-pedagogického 
poradenstva  

x 108,72 

  
Dieťa školského internátu do 15 rokov veku   x 815,36 
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