
 

                                                                

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  

N Á V R H 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ....../2018 

 

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 rozpočtovej  klasifikácii 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 rozpočtovej klasifikácii  

definovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky v rozpočtovej klasifikácii 630 – 

tovary a služby a 640 – bežné transfery, bez účelovo určených finančných prostriedkov. 

 

 

Článok 2 

Podrobnosti financovania 

 

1. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej  umeleckej 

školy (osobitne pre individuálnu a pre skupinovú formu vyučovania) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta  Žilina  sa  určí podľa platných právnych predpisov1). Finančné prostriedky 

na mzdy a prevádzku pre základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

sa vypočítajú podľa 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 priemernej výšky finančných prostriedkov na žiaka 

základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina obdržia zriaďovatelia 

súkromných a cirkevných základných umeleckých škôl, ktoré sú zriadené na území mesta 

Žilina, 90 % na žiaka základnej umeleckej školy zriadenej žiadateľom finančných 

prostriedkov, osobitne pre individuálnu a osobitne pre skupinovú formu vyučovania. Finančné 

prostriedky pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa vypočítajú podľa počtu žiakov 

v základnej umeleckej škole k 15.09. predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike Výkaz 

Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 do 15 rokov veku osobitne pre individuálnu a osobitne pre 

skupinovú formu vyučovania. Finančné prostriedky sa poskytujú na 1 žiaka v 1 základnej 

umeleckej škole podľa tohto článku. 

 

2. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podľa platných právnych predpisov1). 

 

________________________ 
1) napr. Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 
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Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina sa vypočítajú podľa počtu detí v materských školách evidovaných v štatistike  

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

výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina obdržia zriaďovatelia súkromných a cirkevných materských škôl, ktoré sú zriadené na 

území mesta Žilina, 90 % na dieťa materskej školy zriadenej žiadateľom finančných 

prostriedkov. Finančné prostriedky pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa vypočítajú 

podľa počtu detí v materskej škole k 15.09. predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike 

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Finančné prostriedky sa poskytujú na 1 dieťa v 1 materskej 

škole podľa tohto článku. 

 

3. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v špeciálnej 

materskej škole sa určí  podľa platných právnych predpisov1). Z tejto výšky finančných 

prostriedkov na dieťa špeciálnej materskej školy obdržia zriaďovatelia súkromných 

a cirkevných špeciálnych materských škôl, ktoré sú zriadené na území mesta Žilina, 90 % na 

dieťa špeciálnej materskej školy zriadenej žiadateľom finančných prostriedkov. Finančné 

prostriedky pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa vypočítajú podľa počtu detí 

v špeciálnej materskej škole k 15.09. predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike Výkaz 

Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  

 

4. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v školskom klube 

detí základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podľa platných 

právnych predpisov1). Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre školské kluby detí 

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa vypočítajú podľa počtu detí 

v školských kluboch evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu 

k 15.09. predchádzajúceho roka. Z priemernej výšky finančných prostriedkov na dieťa 

školského klubu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina obdržia 

zriaďovatelia súkromných a cirkevných materských škôl, ktoré sú zriadené na území mesta 

Žilina, 90 % na dieťa v školskom klube detí základnej školy zriadenej žiadateľom finančných 

prostriedkov. Finančné prostriedky pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa vypočítajú 

podľa počtu detí v školskom klube detí základnej školy k 15.09. predchádzajúceho roka 

evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Finančné prostriedky sa poskytujú 

na 1 dieťa v 1 školskom klube detí podľa tohto článku. 

 

5. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného   

času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podľa platných právnych predpisov1).  

     Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre centrá voľného času v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina sa vypočítajú podľa počtu detí  a  členov  v centrách voľného času  

v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žilina  s trvalým pobytom na území mesta Žilina do 25 

rokov veku evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 podľa stavu k 15.09. 

predchádzajúceho roka. Z priemernej výšky finančných prostriedkov na dieťa v centre 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina obdržia zriaďovatelia súkromných 

a cirkevných centier voľného času, ktoré sú zriadené na území mesta Žilina, 90 % na dieťa 

centra voľného času, zriadeného žiadateľom finančných prostriedkov. Finančné prostriedky 

pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa vypočítajú podľa počtu detí v centre voľného 

času k 15.09. predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 15-

01 do 15 rokov veku s trvalým pobytom v meste Žilina. Finančné prostriedky sa poskytujú na 

1 dieťa v 1 záujmovom krúžku v 1 centre voľného času podľa tohto bodu. Ak zákonný 

zástupca prihlási dieťa do dvoch a viac centier voľného času, zriaďovatelia týchto centier  
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    voľného času oslovia zákonného zástupcu, aby rozhodol, ktorému centru voľného času mesto 

poskytne finančné prostriedky. Ak zákonný zástupca nerozhodne a zriaďovatelia sa taktiež 

nedohodnú na jednom prijímateľovi finančných prostriedkov, prijímateľa finančných      

prostriedkov určí Mesto Žilina, a to  rovnomerným rozdelením medzi jednotlivými centrami 

voľného času, pričom o konkrétnom rozdelení bude informovať zriaďovateľov jednotlivých 

centier voľného času. 

 

6. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy v zariadeniach 

školského stravovania pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podľa 

platných právnych predpisov1). Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v zmysle tohto 

VZN pre zariadenia školského stravovania pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina sa vypočítajú podľa počtu detí v zariadeniach školského stravovania pri školách 

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

40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka. Z priemernej 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, ktoré sú zriadené na území mesta Žilina, 90 % na 

žiaka školy v zariadeniach školského stravovania pri školách, zriadených žiadateľom 

finančných prostriedkov. Finančné prostriedky pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov 

sa vypočítajú podľa počtu žiakov školy v zariadeniach školského stravovania pri školách 

k 15.09. predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

 

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

pedagogického poradenstva sa určí  podľa platných právnych predpisov1). Z tejto výšky 

finančných prostriedkov na dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva obdržia 

zriaďovatelia súkromných a cirkevných centier špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré 

sú zriadené na území mesta Žilina, 90 % na dieťa v centre špeciálno-pedagogického 

poradenstva zriadeného žiadateľom finančných prostriedkov. Finančné prostriedky pre 

súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa vypočítajú podľa počtu detí v centre špeciálno-

pedagogického poradenstva k 15.09. predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike Výkaz 

Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

 

8. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školského internátu 

sa určí podľa platných právnych predpisov1). Z tejto výšky finančných prostriedkov na dieťa 

školského internátu obdržia zriaďovatelia súkromných a cirkevných školských internátov, 

ktoré sú zriadené na území mesta Žilina, 90 % na dieťa školského internátu zriadeného 

žiadateľom finančných prostriedkov. Finančné prostriedky pre súkromných a cirkevných 

zriaďovateľov sa vypočítajú podľa počtu detí školského internátu k 15.09. predchádzajúceho 

roka evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

 

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

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia podľa odsekov 1 – 8 sú uvedené v Prílohe 

č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Výška vypočítaných finančných prostriedkov pre 

školu a školské zariadenie sa zaokrúhľuje na celé eurá podľa matematických pravidiel 

zaokrúhľovania. 

 

 

Článok 3 

Lehota na predloženie žiadosti 

 

1. Termín doručenia písomnej Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a  
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prevádzku, podľa ktorej 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, ktoré sú      

zriadené 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 určený do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa finančné prostriedky majú poskytnúť. Žiadosť 

o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (vzor žiadosti v prílohe č. 2) 

bude obsahovať príslušný štatistický Výkaz Škol (MŠVVŠ SR)  k 15.09. predchádzajúcemu 

konkrétny rozpočtový rok, na ktorý žiadateľ podáva žiadosť a menný zoznam žiakov/detí 

(príloha č. 3). Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov je považovaná za doručenú včas 

v zmysle tohto odseku, ak bola v tomto termíne doručená do podateľne Mestského úradu 

v Žiline alebo zaslaná poštou (dátum podania vyznačený na pečiatke pošty). 

 

  2. Ak žiadateľ uvedený v odseku 1 doručí žiadosť po termíne uvedenom v odseku 1, nebude   

táto žiadosť v návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok zahrnutá a jej vybavenie bude 

realizované až v rámci schvaľovania najbližšej úpravy rozpočtu Mesta Žilina Mestským 

zastupiteľstvom. Nárok na finančné prostriedky podľa tohto odseku vzniká žiadateľovi 

najskôr od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po schválení výšky finančných prostriedkov v rámci 

úpravy rozpočtu Mesta Žilina Mestským zastupiteľstvom.  

 

3. Lehotu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina na 

predloženie údajov (štatistické výkazy a menný zoznam žiakov/detí) potrebných na výpočet   

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku určí Mesto Žilina vždy do 31.08. kalendárneho   

roka, ktorý predchádza rozpočtovému roku. 

 

 

Článok  4 

Poskytnutie finančných prostriedkov 

 

1. Finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku podľa tohto všeobecne záväzného  

nariadenia  sa poskytujú  mesačne v termíne do posledného pracovného dňa v mesiaci,  okrem       

mesiaca december, kedy budú poskytnuté do 15 dňa.  

Dňom poskytnutia finančných prostriedkov sa rozumie deň odpísania z účtu poskytovateľa   

finančných prostriedkov.  

 

2. Žiadateľ o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je povinný prijaté  

finančné prostriedky poskytnúť škole alebo školskému zariadeniu v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti, pre ktorú finančné prostriedky žiadal a zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, 

účinnosť a účelnosť použitia finančných prostriedkov a  zabezpečiť vyúčtovanie v súlade 

s podmienkami uvedenými v tomto VZN a podmienkami uvedenými v písomnom oznámení 

o výške finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok. 

 

 

Článok 5 

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov  

 

1. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina majú povinnosť 

zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky Mestu Žilina v lehote: 
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a) do 20. júla príslušného kalendárneho  roka –  vyúčtovanie finančných prostriedkov za    

obdobie od 01.01. do 30.06. príslušného kalendárneho roka, 

b) do 20. januára  nasledujúceho   kalendárneho   roka    –    vyúčtovanie   finančných         

     prostriedkov za obdobie od 01.07. do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.  

 Spôsob vyúčtovania určí zriaďovateľ Mesto Žilina. 

 

  2. Súkromní a cirkevní zriaďovatelia škôl a školských zariadení majú povinnosť zúčtovať 

poskytnuté finančné prostriedky Mestu Žilina v lehote:  

a) do 20. júla príslušného kalendárneho  roka –  vyúčtovanie finančných prostriedkov za 

 obdobie od 01.01. do 30.06. príslušného kalendárneho roka, 

b) do 20. januára  nasledujúceho   kalendárneho   roka    –    vyúčtovanie   finančných  

 prostriedkov za obdobie od 01.07. do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Prijímateľ finančných prostriedkov (žiadateľ finančných prostriedkov ako aj školy a školské 

zariadenia, pre ktoré boli finančné prostriedky poskytnuté)  je povinný viesť preukázanú 

analytickú evidenciu príjmov a výdavkov podľa zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a zároveň vyznačiť na origináli účtovných dokladov „hradené 

z dotácie Mesta Žilina“. 

 

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 nevyčerpané 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. 

 

3. Mesto Žilina môže dofinancovať potreby škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti aj z iných vlastných príjmov. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  Mestským   zastupiteľstvom v Žiline dňa 

........................ 

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

mesta, t. j. ................. 

 

 

 

                                                                                                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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória školy, školského zariadenia 

Priemerná výška 

finančných 

prostriedkov na 

mzdy a prevádzku 

pre školy a školské 

zariadenia                 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta 

Žilina (€) 

Výška finančných 

prostriedkov na 

mzdy a prevádzku 

pre cirkevné                      

a súkromné školy       

a školské zariadenia 

(€) 

   Dieťa materskej školy 2 297,84 2 068,06 

   Dieťa špeciálnej materskej školy x 5 166,35 

   Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej  
1 237,30 1 113,57 

   forme vyučovania 

   Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 
404,02 363,62 

   forme vyučovania 

   Dieťa školského klubu detí 514,00 462,60 

   Dieťa centra voľného času 131,99 118,79 

   Potenciálny stravník - žiak základnej školy 151,51 136,36 

   Dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva x 151,51 

   Dieťa školského internátu do 15 rokov veku x x 



 

                                                                

Príloha č.2: 

        

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok ................... 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Identifikačné údaje žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

Názov zriaďovateľa:  

Adresa/sídlo:  

IČO zriaďovateľa:  

DIČ zriaďovateľa:  

Štatutárny zástupca:  

Číslo účtu, na ktoré sa finančné prostriedky poskytnú:  

Číslo telefónu:  

e-mail:  

Identifikačné údaje o škole/školskom zariadení 

Názov školy/školského zariadenia:  

Adresa/sídlo:  

Údaje o počte žiakov/detí do 15 rokov veku k 15. 09. 20.. 

Druh školy/školského zariadenia 
počet žiakov/detí/poslucháčov k 15.09.20.. 

spolu z toho do 15 rokov veku 

Materská škola   

Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami 

  

Základná umelecká škola: individuálna forma vyučovania   

                                                   skupinová forma vyučovania   

Školský klub detí   

Centrum voľného času   

Zariadenie školského stravovania (potenciálni stravníci)   

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva   

Školský internát   

 
V ...................................... dňa ................................................. . 

Vypracoval/vypracovala: ........................................................... 

Číslo telefónu: ........................................................................... 

e-mail: .......................................................................................  

 
Čestne prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku sú 

úplné, pravdivé a správne. 

Beriem na vedomie, že uvedenie neúplných, nepravdivých a nesprávnych údajov je považované za porušenie 

pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované. 

 

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                      

                                                                                                     ..................................................................... 

                                                                                                                  pečiatka a podpis zriaďovateľa                                                                                                                                                                  
 

 



 

                                                                

                                                                                                                                    Príloha č. 3 

 

Menný zoznam žiakov ZUŠ 

(formát Excel) 

 

Por. 
č. Priezvisko Meno 

Dátum narodenia 
(deň, mesiac, rok) Odbor 

Forma štúdia 
ind./skup. 

            

            

            

                                                                  

 

Menný zoznam detí CVČ 

(formát Excel) 

 

Por. 
č. Priezvisko Meno 

Dátum narodenia 
(deň, mesiac, rok) Adresa trvalého bydliska 

          

          

          

 

 

 


