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Dôvodová správa 

 

 

 

V zmysle 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 §6 ods.12, je obec 

povinná  určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských 

zariadení so sídlom na území mesta na príslušný kalendárny rok.  

 

 Na základe tohto predkladáme návrh zmien a doplnkov VZN mesta Bardejov č. 

162/2015, ktoré sa týkajú  iba  prílohy č. 1, v ktorej je navrhovaná výška dotácie pre 

jednotlivé školské zariadenia na  kalendárny rok 2021.  

 

 Návrh zmien a doplnkov VZN bol v pripomienkovom konaní od 28.10.2020 do 

06.11.2020  na web stránke Mesta i úradnej tabuli,  zaslaný bol všetkým školám a školským 

zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov, ale aj subjektom, ktoré majú 

súkromného alebo cirkevného zriaďovateľa. V rámci pripomienkového konania  bolo 

vznesených 5 pripomienok. Tieto pripomienky boli predmetom rokovania komisie školstva, 

ale aj mestskej rady a sú zapracované v predloženom návrhu VZN. Mestská rada odporúčala 

Mestskému zastupiteľstvu takto predložený návrh zmien a doplnkov schváliť.  
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Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č.162/2015 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Bardejov 
 

 
 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 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, podľa § 19 zákona č. 523/2004 Z .z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva 

toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len VZN): 

 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť podrobnosti financovania a určiť   

výšku a účel  použitia dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy, školského klubu detí  pri základnej škole, zariadenia školského 

stravovania pre žiakov základnej školy a centra voľného času ako súčasti základných škôl na 

území mesta Bardejov, ktorých  zriaďovateľom je obec, cirkev alebo náboženská obec, 

súkromná alebo právnická osoba a ktoré  sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR 

zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  

 

 

 

Čl. II 

Príjemca dotácie 

 
 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je: 

 
a) základná umelecká škola, materská škola a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je 

Mesto Bardejov 

 

b) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba a fyzická 

osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy  

a školského zariadenia, ktoré majú sídlo na území mesta Bardejov, ak o dotáciu požiada 

 

c) iná obec, na území ktorej je centrum voľného času a ktorá požiada o dotáciu na záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Bardejov v centre voľného času 

zriadenom na svojom území. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čl. III 

Podmienky poskytnutia dotácie 

 

 

(1) Zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú povinní oznámiť obci údaje podľa § 7a, 

zákona č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, najneskôr do 25. septembra 

príslušného kalendárneho roka za školy a školské zariadenia, ktoré majú sídlo na 

území mesta Bardejov. 

(2) Rozhodujúcim počtom pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v kalendárnom 

roku je: 

- pre základnú umeleckú školu - počet žiakov základnej umeleckej školy 

v individuálnej a skupinovej forme vzdelávania od piatich rokov veku do 

dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15.septembru začínajúceho školského roka, 

v cirkevných a v súkromných základných umeleckých školách do dovŕšenia 15 

rokov veku. Pričom ten istý žiak navštevujúci viac základných umeleckých škôl sa 

započítava na pridelenie dotácie  len u jedného zriaďovateľa, na základe čestného 

vyhlásenia zákonného zástupcu 

- pre materskú školu - počet detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru 

začínajúceho školského roka 

- pre školské kluby detí -  počet žiakov nultého až piateho ročníka ZŠ, ktorí 

fyzicky navštevujú školské kluby detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho 

školského roka 

- pre školské stravovanie -  počet všetkých žiakov základných škôl podľa stavu 

k 15. septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

a v prípade škôl štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby len do 15. rokov veku 

- pre centrá voľného času  - počet detí centra voľného času podľa stavu k 15. 

septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré navštevujú centrá voľného 

času zriadené na území mesta Bardejov. Do počtu detí centier voľného času, 

ktorých zriaďovateľom je cirkev, fyzická osoba alebo iná právnická osoba sa 

započítavajú deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta 

Bardejov. Dieťa navštevujúce centrum voľného času sa  započítava na pridelenie 

dotácie len jedenkrát, na základe čestného vyhlásenia zákonného zástupcu. 

Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je aj iná obec,   na území ktorej je centrum 

voľného času zriadené, ale aj  FO, PO alebo cirkvou zriadené centrum voľného 

času na území inej obce, ktorí požiadajú  o dotáciu na záujmové vzdelávanie pre 

detí s trvalým pobytom na území mesta Bardejov, ktoré navštevujú uvedené centrá 

voľného času. 

- Pre jazykové školy - počet detí jazykovej školy k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, do dovŕšenia 15. rokov veku. 

- Pre centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - počet detí k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka,  do dovŕšenia 15. rokov veku. 

 

 

 

(3) Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti 

o poskytnutie dotácie a uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie.  

(4) Termín podania písomných žiadostí o dotáciu je do 31. októbra  príslušného 

kalendárneho roka. 

(5) Ak príjemca dotácie ukončí činnosť spojenú s poskytovaním výchovy a vzdelávania, 

je povinný oznámiť neodkladne poskytovateľovi dotácie ukončenie činnosti a  v lehote do 

jedného mesiaca od skončenia činnosti vrátiť alikvotnú časť z  poskytnutej dotácie. 



(6) Príjemca dotácie je povinný v lehote do dvoch mesiacov od ukončenia predmetu 

činnosti súvisiacej s poskytnutím dotácie vykonať jej vyúčtovanie podľa Čl. VI. tohto 

VZN a toto predložiť spolu s výročnou správou v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov poskytovateľovi na oddelenie ekonomiky MsÚ 

Bardejov. 

(7) Príjemca dotácie, ako aj škola alebo školské zariadenie, pre ktoré bola dotácia 

poskytnutá, sú povinní viesť preukaznú analytickú evidenciu príjmov a výdavkov, 

týkajúcich sa prijatej dotácie Mesta Bardejov podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov a zároveň vyznačiť na originály účtovných dokladov 

”hradené z dotácie Mesta Bardejov”. 

(8) Príjemca dotácie je povinný dohodnúť s organizáciou v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti, pre ktorú sa dotácia  poskytuje, podmienky použitia dotácie, ako aj jej 

zúčtovanie, v súlade s dohodnutými podmienkami v zmluve o poskytnutí dotácie. 

 

 

 

Čl. IV 

Výška, účel  a použitie dotácie 

 

 

(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy pre školu alebo školské 

zariadenie  na žiaka základnej umeleckej školy, jazykovej školy, školského klubu detí, 

zariadenia školského stravovania, centra voľného času pri základnej škole, dieťa materskej 

školy je určená v prílohe č. 1 tohto VZN. 

(2) Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť do 31. decembra príslušného 

kalendárneho  roka. 

(3)  Z poskytnutej dotácie príjemca môže hradiť len náklady spojené s prevádzkou /t.j. bežné 

výdavky – mzdy a prevádzku/ škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti príjemcu, a to v súlade s podmienkami určenými v zmluve o poskytnutí dotácie. 

(4) Príjemca dotácie si môže vo vyúčtovaní dotácie uplatniť aj výdavky, ktoré vynaložil na 

určený účel v príslušnom kalendárnom roku, na ktorý dotácia bola poskytnutá aj pred 

uzatvorením zmluvy o poskytnutí dotácie. 

(5) Príjemca dotácie je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných 

prostriedkov poskytnutých Mestom Bardejov, čo bude uvedené v zmluve o poskytnutí 

dotácie. 

(6)  Príjemca dotácie má povinnosť: 

 a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie a to 

v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. i) až k) 

zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve. 

b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

(7) Na nájomné za prenájom priestorov na výkon činnosti je prijímateľ dotácie oprávnený 

použiť ročne maximálne 20 % z dotácie pridelenej škole alebo školskému zariadeniu. 

(8) Mesto Bardejov môže prideliť školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti okrem dotácie na žiaka aj mimoriadne finančné prostriedky, ktoré nebolo možné 

predvídať v rozpise rozpočtu na kalendárny rok, napr. na odstupné, odchodné, náklady na 

zriadenie nových tried v priebehu kalendárneho roku, na údržbu, rekonštrukciu, 

modernizáciu, rozvoj a účelovo určené prostriedky na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu, nákup učebných pomôcok, strojov a zariadení a riešenie havarijných situácii. Tieto 

prostriedky  sa nezapočítavajú do objemu finančných prostriedkov stanovených pre výpočet 

dotácie podľa osobitného zákona.  Na dofinancovanie miezd a prevádzky môže v prípade 

potreby použiť škola alebo školské zariadenie vlastné príjmy organizácie. 

 



 

 

Čl. V 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 

 

(1) Mesto poskytne príjemcovi dotácie  podľa Čl. II. dotáciu mesačne  vo výške 1/12 

z celkového ročného rozpočtu na príslušný kalendárny rok v lehote najneskôr do 28. dňa 

príslušného mesiaca. 

 

 

Čl. VI 

Vyúčtovanie dotácie 

 

 

(1)  Vyúčtovanie dotácie je základnou podmienkou pre  poskytnutie dotácie v nasledujúcom 

rozpočtovom roku.  

(2) Príjemca dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie podľa prílohy č. 2 a predložiť 

ho poskytovateľovi, Mestu Bardejov, oddeleniu ekonomiky v týchto lehotách: 

- do 31. júla - vyúčtovanie dotácie za obdobie od 01.01. do 30.06. príslušného kalendárneho 

roka 

- do 31. januára - vyúčtovanie dotácie za obdobie od 01.07. do 31.12. predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

(3) V prípade, že príjemca dotácie nepredloží do termínu stanoveného v Čl. VI. ods.2  tohto 

VZN finančné vyúčtovanie dotácie, je povinný dotáciu v plnom rozsahu vrátiť na účet Mesta 

Bardejov, z ktorého bola poskytnutá, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplynutia termínu 

stanoveného na vyúčtovanie dotácie. Zároveň je povinný zaslať avízo o vrátených 

nevyčerpaných finančných prostriedkoch na oddelenie ekonomiky MsÚ Bardejov. 

 

 

 

 

Čl.  VII 

Kontrola použitia dotácie 

 

 

(1)  Mesto Bardejov ako poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať kontrolu podkladov 

predložených zriaďovateľmi k prideleniu dotácie, kontrolu hospodárenia s poskytnutými 

finančnými prostriedkami a kontrolu efektívnosti a účelovosti ich použitia v sídle príjemcu 

dotácie alebo v sídle školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia určená. 

(2) Pre účely kontroly podľa predchádzajúceho odseku je príjemca dotácie povinný umožniť 

Mestu Bardejov vykonanie kontroly hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami 

a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do objektov, 

ktoré súvisia s predmetom kontroly a predloženie všetkých požadovaných dokladov, 

informácií a vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou. 

(3)  Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly sú: 

a) primátor mesta, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov 

Mesta Bardejov 

b) hlavný kontrolór a útvar hlavného kontrolóra Mesta Bardejov. 

 

(4) Ak poskytovateľ v rámci kontroly zistí, že príjemca porušil finančnú disciplínu podľa § 31 

zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi 

dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny a za porušenie finančnej disciplíny zaplatiť 



poskytovateľovi sankcie podľa bodu 5 tohto článku. Najneskôr do 10 dní od zistenia 

kontrolou porušenie finančnej disciplíny zaslať avízo na oddelenie ekonomiky MsÚ Bardejov. 

(5) Sankcie za nedodržanie povinnosti upravených v tomto VZN a finančnej disciplíny 

upravujú osobitné predpisy. 1/ 

(6) Poskytovateľ dotácie v zmluve o poskytnutí dotácie uvedie aj podmienky odstúpenia od 

zmluvy pre prípad porušenia alebo neplnenia povinnosti zo strany príjemcu dotácie. 

(7) Zamestnanec Mesta Bardejov vykonávajúci kontrolu podľa tohto článku, je v zmysle § 8 

ods. 1 písm. c) zákona č. 522/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť a skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

 
/ Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zásady rozpočtového 

hospodárenia Mesta Bardejov 

 

 

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenie 

 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bardejove 

dňa 10. 12. 2015 a  nadobúda účinnosť 01.01.2016. 

 

2. Týmto všeobecne záväzným nariadením č. 162/2015 sa ruší VZN č. 96/2009 o financovaní 

subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je obec, fyzická 

osoba, právnická osoba alebo cirkev, schválené uznesením MsZ č. 21/2014 konaného dňa 

16.12.2014. 

 

3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 08.12.2016 a nadobúdajú  

účinnosť 01.01.2017. 

 

4. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 07.12.2017  a nadobúdajú 

účinnosť 01. 01. 2018. 

 

5. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 24.01.2019  a nadobúdajú 

účinnosť 11.02.2019. 

 

6. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 26.11.2019  a nadobúdajú 

účinnosť 01.01.2020. 

 

7. Zmeny a doplnky tohto nariadenia boli schválené MsZ dňa 26.11.2020  a nadobúdajú 

účinnosť 01.01.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      MUDr. Boris Hanuščak 

                                                                                             primátor mesta 
 

 



                              
 

Príloha č. 1 

 

 Výška dotácie na žiaka (dieťa) na rok  2020 2021  je nasledovná: 

 

 

 

 

 

Zariadenie 

Výška dotácie na žiaka v  

školách a v školských 

zariadeniach 

 zriadených mestom 

Bardejov 

Výška dotácie na žiaka 

v školách a školských 

zariadeniach  

zriadených FO, PO alebo 

cirkvou 

 2020 

 

2021 

2020 

 

2021 

 

ZUŠ-individuálna forma štúdia 

 

 

1 140,00 

1 140,00 

 

1 048,80 

1 094,40 

 

ZUŠ-skupinová forma štúdia 

 

420,00 

420,00 

 

386,40 

403,20 

 

Materské školy 

 

2 900,00 

2 900,00 

 

2 668,00 

2 784,00 

  

Školské jedálne ZŠ 

 

190,00 

190,00 

 

190,00 

190,00 

 

Školský klub detí 

 

570,00 

570,00 

 

570,00 

570,00 

 

Jazyková škola 

-  

50,00 

85,00 

 

CVČ  

 

70,00 

70,00 

 

64,40 

67,20 

Centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva 

 

- 

 

138,00 

138,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K materiálu MsZ č. 9 

P R I P O M I E N K Y 

 

k Návrhu VZN č. 162/2015 mesta Bardejov o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na 

území mesta Bardejov pre rok 2021 

 

 

P.č. Článok Bod a 

písmeno 

Subjekt,  

ktorý 

pripomienku 

podal 

Obsah Stanovisko 

oddelenia 

Stanovisko 

komisie 

Stanovisko 

MsR 

1. Príloha 

č. 1 

 
ZŠ Vinbarg Navrhujú zvýšenie dotácie na žiaka 

nasledovne: 

ŠJ ZŠ  z 190€  na 210€ 

 

 Súhlasíme 

s pripomienkou 

Navýšením  

ŠJ ZŠ na 200 €  

     

Neodporúča  

navýšenie                          

 

Neodporúča  

navýšenie                          

2. Príloha 

č.1 

 
ZŠ s MŠ Pod 

Vinbargom 1 

Navrhujú zvýšenie dotácie na žiaka 

nasledovne: 

ŠJ ZŠ                  z 190€    na    199€ 

ŠKD                   z 570€    na    612€  

MŠ a ŠJ MŠ       z 2 900€ na 3 119€  

CVČ                   z 70€     na   100€ 

Súhlasíme 

s pripomienkou 

Navýšením  

ŠJ ZŠ na 200 € 

ŠKD na 600 € 

MŠ,ŠJ na 3000€ 

CVČ na 80€ 

 

Neodporúča  

navýšenie                          

 

Neodporúča  

navýšenie                          

3. Príloha  

č.1 

 ZŠ s MŠ Pod 

papierňou 16A 

 

 

Navrhujú zvýšenie dotácie na žiaka 

nasledovne: 

ŠKD                  z 570€    na    620€ 

MŠ a ŠJ MŠ     z 2 900€ na 3 000€ 

CVČ                z 70€      na      80€     

 

 

Súhlasíme 

s pripomienkou 

Navýšením  

ŠKD na 600 € 

MŠ,ŠJ na 3000€ 

CVČ na 80€ 

 

Neodporúča  

navýšenie                          

 

Neodporúča  

navýšenie                          

4. 

 

 

Príloha  

č.1 

 ZUŠ M. Vileca Navrhujú zvýšenie normatívu na žiaka:  

ZUŠ ind. forma 1 140€  na 1 260€  

ZUŠ skup. forma 420€ na  440€  

Súhlasíme 

s pripomienkou 

 

Neodporúča  

navýšenie                          

Neodporúča  

navýšenie                          



  

P.č. Článok Bod a 

písmeno 

Subjekt,  

ktorý pripomienku 

podal 

Obsah Stanovisko 

oddelenia 

Stanovisko 

komisie 

Stanovisko 

MsR 

5. Príloha 

č. 1 

 Súkromná 

jazyková škola-ICJ 

Breisky 

Navrhujú zvýšenie dotácie na žiaka 

nasledovne:    

z 50€  na 100€ 

 

 Súhlasíme 

s pripomienkou 

Navýšením 

normatívu na 

žiaka  z 50 € na  

100€ 

Odporúča 

navýšenie 

normatívu na 

žiaka z 50€ na 

85€ 

Odporúča 

navýšenie 

normatívu na 

žiaka z 50€ na 

85€ 

 

 

 

 



 


