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Legislatívne východiská: 
 

 Zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 Zákon č. 291/2004 Z.z. vyhláška MŠ SR, 
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 
ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o 
ich zložení, o ich organizačnom a 
finančnom zabezpečení v znení neskorších 
predpisov 

Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 

 

Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 

nie je 

Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

 
nevyžaduje sa 
 

Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 

nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní 
vystúpi. 
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Dôvodová správa  
 

VZN o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení 
na území mesta 

 
Verejné ZUŠ, MŠ, školské kluby detí a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC 
sú financované od 1. 1. 2005 z výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávajú obce a VÚC. 
Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí a VÚC 
upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v 
znení neskorších predpisov. 
Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a rozpočtov 
VÚC určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samospráve v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády  SR č. 415/ 2012 z 28. novembra 2012, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní 
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov 
 
Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb 
obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa §7a  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zber údajov sa uskutočňuje 
prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, ktorý je zverejnený na webovej stránke Ústavu 
informácií a prognóz školstva na: www.uips.sk. 
Originálne kompetencie obcí aj VÚC na úseku školstva sú definované v zákone č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V tomto zákone sú uvedené kompetencie a úlohy pre obce (§ 6 ods. 12) a pre 
VÚC (§ 9 ods. 12) v oblasti financovania školstva. Tu je uvedená aj povinnosť samosprávy prijať 
VZN, v ktorom určia výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, JŠ, dieťa MŠ a dieťa 
školského zariadenia. 
 
 
1./ Podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec určuje všeobecne 
záväzným nariadením: 

- podrobnosti financovania; 
- lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať; 
- výšku dotácie na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a dieťa/žiaka 

školského zariadenia na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku týchto škôl a 
školských zariadení; 

- deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky. 
2./ Výška dotácie je určená: 

- osobnými nákladmi, ktoré pokrývajú nárokové zložky miezd (tarifné platy, príplatky 
riadiace, kreditové, zmennosť, triednictvo, prechod do vyšších platových tried z dôvodu 
získania atestácií, doplatok do minimálnej mzdy 405 €, valorizáciu), nenárokové zložky miezd 
(ponechanie úrovne osobných príplatkov pedagogických a nepedagogických zamestnancov) 

- prevádzkovými nákladmi, ktoré pokrývajú predpokladané výdavky za energie, tvorbu soc. 
fondu, stravovanie zamestnancov, poplatky, revízie, dohody o pracovnej činnosti a PN. 

Výška dotácie je samostatne určovaná pre jedno dieťa/ žiaka pre MŠ, ZUŠ a školské zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a samostatne na jedno dieťa / žiaka pre súkromné a cirkevné 
MŠ, ZUŠ a školské zariadenia. 
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Podľa čl. II. § 6 ods.12 písm. j) zákona 596/2003 Z.z. „obec poskytne na žiaka/dieťa cirkevnej a 
súkromnej školy a školského zariadenia dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a 
prevádzku na žiaka /dieťa školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce“. 
Výška dotácie na dieťa /žiaka je MsZ schvaľovaná prostredníctvom schváleného rozpočtu mesta a 
konkrétnym určením vo VZN platnom na každý kalendárny rok. 
3./ Konkrétna výška pridelenej sumy je súčinom výšky dotácie na jedno dieťa/žiaka a príslušného 
počtu detí/žiakov v škole/školskom zariadení: 

- pre MŠ je dotácia stanovená na počet detí príslušnej materskej školy na základe zberu údajov 
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií 
na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. 

- pre ZUŠ sa dotácia vypočíta podľa počtu detí / žiakov údajov k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a 
prevádzku v aktuálnom roku, v členení na individuálnu a skupinovú formu vyučovania. 

- pre ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je dotácia stanovená na počet žiakov príslušnej 
základnej školy na základe zberu údajov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 
roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku, napr. 
Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie základnej škole (EDUZBER), resp. 
Výkaz Škol (MŠVV SR) 3-01 o základnej škole, resp. výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 o 
počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a 
poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15.9.2015 (ďalej 
V40), riadok 0109, stĺpec 2. 

- pre neštátneho zriaďovateľa za ŠKD je použitý údaj o počte žiakov v ZŠ uvedený vo výkaze 
V40 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie 
dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku, riadok 0109, stĺpec 4 a 6. 

- Pre výpočet normatívu pre školskú jedáleň obec vychádza z počtu potenciálnych stravníkov, 
t.j. počtu žiakov navštevujúcich príslušnú základnú školu na základe zberu údajov k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na 
mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. 
 

 
Návrh na uznesenie 

 
Uznesenie č. ..../2019 z 3. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.02.2019 
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu  
 

 schvaľuje  
 
VZN o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na 
území mesta, ktorou sa určuje finančný príspevok na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka 
ZUŠ, dieťa v materskej škole a na žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou 
 
 
Návrh uznesenia je prijatý trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania 
podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7.  v znení neskorších 
predpisov.   
 
 


