
1 
 

 

 

                     MESTO SENEC 

Mierové nám. č. 8, 903 01 Senec 

 

 

Názov normy: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022, o určení výšky dotácie na 

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

školského zariadenia na rok 2022. 

 

Druh normy: Všeobecné závažné nariadenie 

 

Účel normy: 

 

Uvedené   Všeobecné záväzné nariadenie  určuje výšku a účel  dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti  Mesta Senec. 

 

Oblasť platnosti: 

 

 

Všeobecné závažné  nariadenie je platné pre kompetentných zamestnancov Mesta Senec,  

základné umelecké školy, jazykové školy,  materské školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec. 
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Dôvodová správa 

 

Mesto Senec prostredníctvom predkladaného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia má 

povinnosť určiť podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, 

materských škôl a školských zariadení, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, lehotu na 

predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, 

materské školy a školské zariadenia, okrem údajov podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon 

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení – § 7a, 

výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v 

zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné 

jedlo alebo doplnkové jedlo a deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 

Vo VZN výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku obvykle býva stanovená jednou 

sumou na jedného žiaka základnej umeleckej školy, jedného poslucháča jazykovej školy, jedno 

dieťa materskej školy a jedno dieťa školského zariadenia.  

Ročná výška finančných prostriedkov pre základnú umeleckú školu, jazykovú školu, materskú 

školu a školské zariadenie sa potom určí ako súčin výšky finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na jedného žiaka základnej umeleckej školy, jedného poslucháča jazykovej školy, 

jedno dieťa materskej školy a jedno dieťa školského zariadenia a počtu detí, žiakov a 

poslucháčov podľa stavu k termínu, ktorý orgán územnej samosprávy určí vo VZN, napr. k 15. 

septembru začínajúceho školského roka. 

Účel použitia finančných prostriedkov je stanovený zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve, pričom finančné prostriedky na mzdy sú určené na 

výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných pedagogickým, odborným a 

nepedagogickým zamestnancom za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom 

(napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a na úhradu výdavkov 

na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných a nepedagogických 

zamestnancov; ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácie kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t. j. 

tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a kategórii 620 – poistné a príspevok do 

poisťovní, a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.  

Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových nákladov 

(tovarov a služieb); ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, 

materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a kategórii 642 – 

transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez 

účelovo určených finančných prostriedkov. 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021245&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2975072-2975104&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021244&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1021201&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5030726&f=3
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Každá zmena výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 

školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia sa uskutočňuje zmenou všeobecne 

záväzného nariadenia obce. 
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M E S T O    S E N E C 

Mierové námestie č. 8, 903 15 Senec 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 

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

rok 2022. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Senci, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky, podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, a § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) 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 všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“): 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 

Toto VZN určuje výšku dotácie v kalendárnom roku 2022 na prevádzku a mzdy na žiaka 

Základnej umeleckej školy, dieťa Materskej školy, dieťa školského zariadenia (Školský klub 

detí, Školská jedáleň), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení na Ministerstve 

školstva SR 

 

Čl. 2 

Výška a účel dotácie 

 

1. Určenie výšky dotácie pre kalendárny rok 2022 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy,  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je obec, je uvedené v Prílohe č. 1 tohto nariadenia.   

 

2. Na použitie poskytnutej dotácie základnej umeleckej škole, materskej škole                         

a školskému zariadeniu  sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

3. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných                                            

a prevádzkových nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť jej použitia.  
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4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je 

prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. 

príslušného kalendárneho roka.  

 

5. Finančné prostriedky poskytnuté v rámci dotácie pre základné umelecké školy, 

materské školy a školské zariadenia sa poukazujú mestu Senec podľa zákona                               

č, 564/2004 z.z. o rozpočtovom určení  výnosu dane z príjmov územnej samospráve 

v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 

 

6. Materské školy, základná umelecká škola a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom 

je Mesto Senec sú povinné v zmysle tohto VZN vypracovať návrh rozpočtu na príslušný 

kalendárny rok a predložiť ho zriaďovateľovi v termíne ním určenom. 

 

7. Objem finančných prostriedkov poskytnutých materským školám, základnej umeleckej 

škole  a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je Mesto Senec sa skladá zo 

100% dotácie určenej na dieťa alebo žiaka z podielových daní určených  pre školstvo.  

 

 

 

Čl. 3 

Termín a spôsob poskytnutia dotácia 

 

 

1. Výšku dotácie oznámi mesto Senec školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta najneskôr do 31.01. 2022  

 

2. Finančné prostriedky poskytnuté školám a školským zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Senec budú zasielané školám a školským zariadeniam na základe 

predloženia reálnych potrieb zo strany dotknutých subjektov, maximálne však do výšky 

stanovenej týmto VZN. 

 

 

Čl. 4 

Zúčtovanie dotácie a jej spôsob 

 

1. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec, ktorým bola 

poskytnutá dotácia podľa tohto nariadenia, sú povinné pridelenú dotáciu zúčtovať v 

termínoch a spôsobom určeným zriaďovateľom. 

 

2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného roka, je prijímateľ 

povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet Mesta Senec do 31. januára na 

sledujúceho kalendárneho roka. 

 

 



6 
 

Čl. 5 

Kontrola poskytnutej dotácie 

 

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 

podľa tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór mesta, poverení zamestnanci mesta, 

poslanci mesta a ostatné oprávnené orgány. 

 

2. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť spolu s vyplneným tlačivom (příloha č. 1) kópie 

dokladov preukazujúce oprávnenosť použitia poskytnutej dotácie a to, či bola použitá 

hospodárne, efektívne, účelné a účinné. Zoznam povinných dokladov na predloženie je 

uvedený v prílohe. 

 

3. Poverený zamestnanec mesta následne vykoná administratívnu kontrou poskytnutej 

dotácie v zmysle platných predpisov. 

 

 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Návrh tohto VZN, bol zverejnený na úradnej tabuli, aj na internetovej adrese mesta, 

v období  od  12.01.2022  do   22.01.2022 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Senci sa na tomto VZN, uznieslo dňa 09.02.2022. 

 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia  

na úradnej tabuli v mesta. 
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Príloha č. 1  

Škola a školské 

zariadenie 
Adresa 

Výška dotácie na 

dieťa, žiaka, 

stravníka v eurách 

na rok 2022 z 

podielových daní 

určených pre 

školstvo                   

( 100%) 

Výška dotácie v 

eurách na rok 

2022 z 

podielových daní 

určených pre 

školstvo                

( 100%) 

Počet 

detí 

Základná 

umelecká škola 

Fándlyho 20, Senec  

individuálna forma vzdel. 
1 450,89 € 548 436 

378 

Základná 

umelecká škola 

Fándlyho 20, Senec kolektívna 

forma vzdel. 
473,76 € 166 290 

351 

Materská škola Fándlyho 2, Senec 2 694,51 € 347 592 
129 

Materská škola 

s VJM 
Fándlyho 20, Senec 2 694,51 € 204 783 

76 

Materská škola Kollárova 23, Senec 2 694,51 € 614 348 
228 

Materská škola Košická 40, Senec 2 694,51 € 291 007 
108 

Materská škola Kysucká 9, Senec 2 694,51 € 649 377 
241 

Materská škola Slnečné jazerá 2764, Senec 2 694,51 € 226 339 
84 

Školský klub detí 
pri ZŠ J. G. Tajovského, 

Tajovského1, Senec 
592,20 € 223 259 

377 

Školský klub detí pri ZŠ, Mlynská 50, Senec 592,20 € 187 135 
316 

Školský klub detí pri ZŠ, Kysucká 14, Senec 592,20 € 148 642 
251 

Školský klub detí 
pri ZŠ s VJM A. M. Szencziho, 

Senec 
592,20 € 60 997 

103 

Školská 

jedáleň/potenciálni 

stravníci 

pri ZŠ J. G. Tajovského, 

Tajovského1, Senec 
177,66 € 194 182 

1093 

Školská 

jedáleň/potenciálni 

stravníci 

pri ZŠ, Mlynská 50, Senec 177,66 € 150 123 

845 

Školská 

jedáleň/potenciálni 

stravníci 

pri ZŠ, Kysucká 14, Senec 177,66 € 51 166 

288 

Školská 

jedáleň/potenciálni 

stravníci 

pri ZŠ s VJM A. M. Szencziho, 

Senec 
177,66 € 45 126 

254 


