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NÁVRH  

  

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a 

školských zariadení na území mesta Handlová 

 

 

 
 

Schválené dňa: ............2022 

Účinnosť od: ............2022 

                                                    

 

 
 

Mesto Handlová na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, podľa § 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 právnych predpisov, podľa § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a podľa § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov 

  

 

vydáva toto  

  

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová (ďalej aj ako „Všeobecne záväzné 

nariadenie“). 
 
 

§ 1  

Predmet všeobecne záväzného nariadenia  

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka  

základných umeleckých škôl, dieťa materských škôl, školských klubov detí, centra voľného času a zariadení 

školského stravovania pre žiakov základných škôl a deti materských škôl zriadených mestom Handlová.  

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie ďalej určuje termín poskytnutia finančných prostriedkov, spôsob 

poskytnutia finančných prostriedkov, podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov, podľa 

ktorých bude mesto základné umelecké školy, materské školy, školské kluby detí, centrum voľného času 

a zariadenia školského stravovania financovať okrem údajov podľa osobitného predpisu1. 

 

 

 

 

 

 
1 § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších právnych 

predpisov 
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§ 2 

Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

1. Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je:  

 

a) Základná umelecká škola, Poštová 58, Handlová – súčasťou školy je 8 elokovaných pracovísk:  

1. Elokované pracovisko, Cintorínska ul. 474/6, Handlová,  

2. Elokované pracovisko Dimitrovova 374/24, Handlová,  

3. Elokované pracovisko, Morovnianska cesta 1793/6, Handlová,  

4. Elokované pracovisko, Ul. SNP 27, Handlová,  

5. Elokované pracovisko, Malá Čausa 175, Malá Čausa,  

6. Elokované pracovisko, Lipník 7, Lipník,  

7. Elokované pracovisko, Komenského 428/43, Ráztočno,  

8. Elokované pracovisko, Chrenovec-Brusno 395, Chrenovec-Brusno,  

 

b) Materská škola, Ul. SNP 27, Handlová – súčasťou školy sú 4 elokované pracoviská a 4 školské 

zariadenia: 

1. Elokované pracovisko, Cintorínska 474/6, Handlová,  

2. Elokované pracovisko, Dimitrovova 374/24, Handlová, 

3. Elokované pracovisko, Morovnianska cesta 1793/6, Handlová,  

4. Elokované pracovisko, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová, 

5. Výdajná školská jedáleň, Cintorínska ul. 474/6, Handlová, 

6. Výdajná školská jedáleň, Dimitrovova ul. 374/24, Handlová, 

7. Školská jedáleň, Morovnianska cesta 1793/6, Handlová, 

8. Školská jedáleň, Ul. SNP 201/27, Handlová, 

 

c) Centrum voľného času, Námestie baníkov 3, Handlová, 

 

d) Školská jedáleň pri Základnej škole Mierové námestie 255/27, Handlová, 

  

e) Školský klub detí pri Základnej škole Mierové námestie 255/27, Handlová,  

 

f) Školská jedáleň, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová,  

 

g) Školský klub detí, Morovnianska cesta 1866/55, Handlová,  

 

h) Školská jedáleň pri Základnej škole Školská 526/53, Handlová,  

 

i) Školský klub detí pri Základnej škole Školská 526/53, Handlová, 

 

(ďalej spolu aj ako „príjemcovia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku“ a každý z nich samostatne aj 

ako „príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku“). 
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§ 3 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka alebo dieťa príjemcov finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa určuje nasledovne: 

 

Kategória škôl a školských zariadení  

Výška finančných prostriedkov na mzdy a 

prevádzku na dieťa/žiaka v €  

Základná umelecká škola   

- individuálne vyučovanie  

- skupinové vyučovanie  

 

1 538,21 

610,45 

Materská škola  2 453,08 

Školská jedáleň pri materskej škole  476,05 

Školský klub detí pri :                       

- Základná škola Mierové námestie                   

- Základná škola Morovnianska cesta                                    

- Základná škola Školská  

 

627,84 

627,84 

627,84 

 

- Centrum voľného času  

 

115,89 

Zariadenie školského stravovania pri:                           

- Základná škola Mierové námestie                   

- Základná škola Morovnianska cesta                                    

- Základná škola Školská  

 

188,35 

188,35 

188,35 

                    “. 
 

§ 4 
Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení 

 
1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou sumou v eurocentoch na jedného 

žiaka alebo jedno dieťa na rok podľa kategórie príjemcov finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
a v členení podľa sídla právneho subjektu. 

 
2. Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin sumy finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka alebo dieťa príjemcov finančných prostriedkov na mzdy                 
a prevádzku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze 
Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01. 

 
3. Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov pre príjemcov, ktorými sú základné 

umelecké školy, materské školy, školské kluby detí a zariadenia školského stravovania zriadené mestom 
je počet detí a žiakov  podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom 
výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov. 
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4. Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci prijatí do školy alebo školského 
zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. 

 
5. Počtom detí rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov pre príjemcu, ktorým je centrum voľného 

času zriadené mestom je počet obyvateľov mesta s trvalým pobytom na jeho území v rozmedzí od päť (5) 
rokov veku do dovŕšenia pätnásť (15) rokov veku podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa 
zisťovanie uskutočňuje. 

 
6. Mesto poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom finančných prostriedkov na mzdy    

a prevádzku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci rozpisu schváleného rozpočtu mesta. 
 
7. Mesto oznámi príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok najneskôr do 31. januára príslušného 
kalendárneho roka.  

 
8. Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje zmenou všeobecne 

záväzného nariadenia, mesto túto zmenu  oznámi príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného 
nariadenia, ktorým bola zmena vykonaná. Mesto zmenu výšky finančných prostriedkov na mzdy                        
a prevádzku realizuje rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena schváleného rozpočtu mesta           
a v rámci neho aj rozpočtu príjemcov finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku. 

 
9. Mesto môže podľa potreby a finančných možností dofinancovať príjemcov finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku. 
 
10. Poskytnuté finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Príjemca finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku je povinný predložiť ich zúčtovanie do 31. decembra kalendárneho roka, 
v ktorom boli finančné prostriedky poskytnuté, a to v rozsahu prílohy č. 1 tohto všeobecne záväzného 
nariadenia. 

 
11. Ročné zúčtovanie podľa bodu 10 obsahuje:  

a) správu o použití finančných prostriedkov a vecnom vyčíslení použitých finančných prostriedkov                  
v rozsahu funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie,  

b) údaj o počte detí/žiakov, ktorých sa poskytnuté ročné finančné prostriedky týkajú,  
c) štvrťročný štatistický Výkaz o práci v školstve Škôl (MŠVVŠ SR)1 - 04. 

 
12. Nedodržanie podmienok uvedených v bode 10 sa považuje za nedodržanie pravidiel a podmienok, za 

ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. 

 
§ 5 

Lehota a spôsob predloženia údajov 
 

1. Príjemcovia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku majú povinnosť oznámiť mestu údaje podľa § 4 
odsek 3  najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka. 
 

2. Príjemcovia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku predložia požiadavku o finančné prostriedky 

písomne v zmysle harmonogramu na zostavenie rozpočtu mesta na nasledujúci rok v termíne uvedenom 

v Príkaze primátorky mesta  k zostaveniu rozpočtu mesta Handlová.  

 

3. Príjemcovia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku sú povinní do 10. kalendárneho dňa 

nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťroku predložiť: 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2022 na určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová 

Strana 5 z 8   

a) aktuálny zoznam počtu detí a žiakov, ktorí na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo školského 

zariadenia reálne navštevovali  

1. základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v členení na individuálnu a skupinovú 

formu vyučovania v členení na: 

- deti do 5 rokov, 

- deti od dovŕšenia 5 rokov, 

- žiakov základných škôl do 15 rokov veku, 

- od 15 do dovŕšenia 25 rokov veku, 

- nad 25 rokov, 

2. školský klub detí ako súčasť školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  

3. centrum voľného času podľa trvalého pobytu na území mesta a mimo územia mesta v členení na: 

- deti materských škôl,  

- žiaci základných škôl,  

- žiaci stredných škôl,  

- študenti vysokých škôl,  

- samostatne zárobkovo činné osoby a ostatné osoby s príjmom podľa  zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení v znení neskorších právnych predpisov, 

b) štvrťročný štatistický Výkaz o práci v školstve Škôl (MŠVVŠ SR)1 - 04. 

 

4. Príjemcovia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku predložia čestné vyhlásenie zákonného 

zástupcu dieťaťa alebo žiaka školy alebo školského zariadenia pre zber údajov podľa § 7a ods. 4 a 5 

zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení  v znení 

neskorších právnych predpisov, o tom, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole 

alebo jednému školskému zariadeniu. 

 

5. Čestné vyhlásenie podľa bodu 13 predkladajú poskytovateľovi v termíne do 25. septembra príjemcovia 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku za: 

a) deti navštevujúce materské školy, 

b) žiakov školských klubov detí z nultého až piateho ročníka základných škôl, 

c) žiakov základných umeleckých škôl (individuálna aj skupinová forma vyučovania). 

 
§ 6 

Účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
 

1. Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je oprávnený použiť finančné prostriedky na mzdy 
a prevádzku len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení. 
 

2. Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť               
a účinnosť použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
 

3. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných 
pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení za podmienok      
a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom2 a na úhradu výdavkov na poistné hradené 
zamestnávateľom za pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov príjemcov finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej 

 
2 napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych 

predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych predpisov 
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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.  
 

4. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových nákladov (tovarov              
a služieb) škôl a školských zariadení. 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. 

 
§ 7 

Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 
 

1. Mesto poskytne príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti finančné prostriedky na mzdy a prevádzku mesačne vo výške jednej dvanástiny najneskôr do 
25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného 
pokoja, budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja. 
 

2. Mesto poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcovi finančných prostriedkov na mzdy      
a prevádzku vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti na jeho výdavkový účet. 

 
§ 8 

Kontrola použitia finančných prostriedkov 
 

1. Kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto všeobecne záväzného 
nariadenia vykonáva mesto a ostatné oprávnené orgány zmysle platnej právnej  legislatívy Slovenskej 
republiky. 
 

2. Mesto, ako poskytovateľ finančných prostriedkov má právo posúdiť účel ich vynaloženia. 
 

3. Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je povinný: 
a) vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných prostriedkov, 
b) predložiť  všetky  doklady,  preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie 

finančných prostriedkov, 
c) zabezpečiť vedenie  účtovnej  evidencie o poskytnutých finančných prostriedkov v súlade so zákonom 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov. 
 
4. Mesto môže znížiť príjemcovi finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku objem finančných prostriedkov 

až do výšky 50 % pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení porušenia pravidiel a podmienok určených 
v § 3 ods. 10 tohto VZN. Znížené finančné prostriedky môže byť príjemcovi poskytovaná až po dobu šiestich 
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli 
zistené rozhodné skutočnosti. Mesto môže znížiť príjemcovi finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
objem finančných prostriedkov 
 

5. Ak dôjde k porušeniu pri použití pridelených verejných prostriedkov, je príjemca finančných prostriedkov 
povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitých finančných prostriedkov. 
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§ 9  
Spoločné ustanovenia 

 
1. Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka alebo dieťa príjemcov finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku sa uskutoční  zmenou všeobecne záväzného nariadenia. 
 

§ 10 
Zrušovacie ustanovenia 

 
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 

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

 
§ 11 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa .................. . 
  

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na internetovej 
stránke mesta Handlová od ..................... do  .................... . 

 
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda  účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli  

mesta Handlová, t. j. dňa....................... 2022.  
 

  

 

V Handlovej dňa ............................... 

 

 

  

 

        
 Mgr. Silvia Grúberová 

                                                                                                   primátorka mesta Handlová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č..../2022 na určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Handlová 

Strana 8 z 8   

Príloha č. 1 - Zúčtovanie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

Príloha č.1:  

Názov zriaďovateľa: Mesto Handlová     

Rozpočtová organizácia:   

Sídlo:  

IČO:  

  

Zúčtovanie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

na rok 202... 

(vypĺňajte v eurách na dve desatinné miesta) 

  

Finančné prostriedky  

Suma 

poskytnutých 

finan. prost. v 

roku 202.. 

Suma 

skutočne 

použitých 

finan. prost. 

k 

31.12.202.. 

Rozdiel 

vratka 

nepoužitých 

finan. prost.      

(stĺ. 1 - stĺ. 2)  

Dátum 

vrátenia 

Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku: 

napr.: základná umelecká škola, školská jedáleň, školský klub detí, centrum voľného času, materská škola  

- mzdové náklady:      

napr.: 610 - mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
       

napr.: 620 - poistné a príspevok do 

poisťovní 
       

- prevádzkové náklady      

napr.: 630 - tovary a služby        

napr.: 640 - bežné transfery        

Spolu:      

Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku: 

napr.: základná umelecká škola, školská jedáleň, školský klub detí, centrum voľného času, materská škola 

- mzdové náklady:      

napr.: 610 - mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
       

napr.: 620 - poistné a príspevok do 

poisťovní 
       

- prevádzkové náklady      

napr.: 630 - tovary a služby        

napr.: 640 - bežné transfery        

 Spolu:      

  

Vypracovala :  

Dátum :   

  

Tel.:   

 

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

Doplňte meno, priezvisko, titul 

štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácii 


