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      Mestské zastupiteľstvo v Strážskom sa v zmysle § 6 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, zákona č. 
564/2004 Z.z.. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 
samosprávy, nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z 
príjmov územnej samosprávy, § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. a § 7 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uznieslo na tomto 
Všeobecne záväznom nariadení  č. 4 /2022 :   
 
                                                         Článok 1 
                                          Podrobnosti financovania 
                                                               
1/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje výšku a účel použitia dotácie na 
prevádzku a  mzdy na dieťa/žiaka týmto príjemcom :  
 
             1.  Základná škola v Strážskom  s právnou subjektivitou, ktorá je v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske 
        2.  Materská škola v Strážskom  s právnou subjektivitou, ktorá je v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske 
             3. Centrum voľného času v Strážskom s právnou subjektivitou,    
                                      ktoré je  v zriaďovateľskej   pôsobnosti mesta Strážske 

      4.  Základná umelecká škola v Strážskom s právnou subjektivitou, 
ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske 

 
2/ Zdrojom dotácie sú  finančné prostriedky poukázané obci z výnosu dane  z 
príjmov fyzických osôb. 
3/ Dotácia na mzdy je finančný príspevok, ktorý je v rámci bežných výdavkov 
určený na bežné výdavky a zahŕňa osobné výdavky na funkčný plat  vyplácaný 
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za 
podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom a výdavky na odvody 
do poistných fondov uhrádzaných zamestnávateľom.                                                                 
4/ Dotácia na prevádzku je finančný príspevok, ktorý je v rámci bežných 
výdavkov určený na výdavky škôl a školských zariadení podľa §1 odst.1 a zahŕňa 
výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej 
klasifikácii v  kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, 
energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, drobnú rutinnú a štandardnú 
údržbu, nájomné a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej 
klasifikácie.                                                                 



                                                               -2- 
5/ Výkonový ukazovateľ je : 
 ZUŠ – počet žiakov ZUŠ vo veku 5-25 rokov v skupinovej a individuálnej forme 
vyučovania podľa stavu k 15.9. začínajúceho školského roka.  
MŠ – počet detí MŠ podľa stavu k 15.9. začínajúceho školského roka.  
CVČ – počet detí v CVČ podľa stavu k 15.9. začínajúceho školského roka. 
ŠKD – počet žiakov ŠKD z nultého až piateho ročníka ZŠ podľa stavu k 15.9. 
začínajúceho školského roka.  
ŠJ – počet žiakov v ZŠ podľa stavu k 15.9. začínajúceho školského roka. 
 
                                                          Článok 2                                                                
                                        Lehota na predkladanie údajov  
                                                              
1/ Okrem údajov podľa § 7a zákona č.597/2003 Z.z. ( MŠVVaŠ SR  výkaz škôl  
40-01) nie je potrebné predkladanie ďalších údajov. 
 
                                                          Článok 3                          
                                                      Výška dotácie 
  
1/ Mesto Strážske určuje  výšku dotácie na mzdy a prevádzku pre jednotlivé 
kategórie škôl a školských zariadení na dieťa/žiaka takto :  
                                                             
Kategória škôl a 
školských zariadení 
 

Dotácia na prevádzku a 
mzdy na dieťa /žiaka  v 
€  na rok 2023 

Dotácia pre školy a 
školské zariadenia 
  na rok 2023 

MŠ 
 

 
           3 153,44 

 
         296 424 

ZUŠ         individuálna 
 

 
           1 980 

 
         148 500 

                   skupinová 
 

             850            32 317 

 
CVČ 

 
           367,84 

 
         95 640 

 
ŠKD 

 
           643,24 

 
         95 200 

ŠJ 
         

 
           194,61 

  
         93 025 

Správa školských  
objektov 
         

  
            0 
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2/ Prijímateľ dotácie podľa čl. 1 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu 
osobných a prevádzkových nákladov Materskej školy, Základnej umeleckej školy 
a školských zariadení so sídlom na území mesta Strážske, pri jej použití musí 
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 
3/ Zmena výšky dotácie pre školy a školské zariadenia sa môže uskutočniť len 
zmenou VZN.     
 
                                                 Článok 4  
                     Termín a spôsob poskytovania dotácie  
 
1/ Mesto Strážske poskytne príjemcovi podľa čl. 1 dotáciu mesačne vo výške 
1/12 z dotácie na príslušný kalendárny rok do 25. dňa príslušného mesiaca.  
 
                                                 Článok 5 
                                        Zúčtovanie dotácie  
 
1/ Zúčtovanie dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Strážske bude realizované štvrťročne formou účtovných výkazov.  
2/ V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. 2023, je prijímateľ povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12. 2023. 
  
                                                Článok 6 
                                 Kontrola použitia dotácie  
 
1/ Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami 
pridelenými podľa tohto VZN vykonáva Mesto Strážske a ostatné oprávnené 
orgány. 
 2/ Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je 
povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne a účelné 
vynaloženie finančných prostriedkov poskytovateľovi a kontrolnému orgánu.  
3/ Účelové dotácie na správu objektov a kapitálové výdavky nie sú zahrnuté v 
uvedených dotáciách a sú poskytované pre školy a školské zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Strážske na základe potrieb jednotlivých 
zariadení a možností rozpočtu mesta Strážske. 
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                                                         Článok 7  
                                            Záverečné ustanovenia  
 
1/ Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa Materskej školy v Strážskom, žiaka ZUŠ v Strážskom a školských zariadení 
so sídlom na území mesta Strážske neupravené týmto všeobecne záväzným 
nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy zákona č. 523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy.  
2/ Nedodržanie podmienok uvedených v čl. 6 tohto VZN je považované za 
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné finančné prostriedky 
poskytnuté.  
3/ Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné finančné 
prostriedky pridelené a použité, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku 
neoprávnene prijatej dotácie. 
4/ VZN č. 4 /2022 bolo schválené uznesením MsZ v Strážskom č. 271 zo dňa  
5.12.2022 a nadobúda účinnosť 1.1.2023. 
5/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 4/2022  sa ruší VZN č. 3/2021.  
                                                                           
                                          

 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Patrik Magdoško 
                                                                             Primátor mesta 

 
 
 


