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Mestské zastupiteľstvo vo Svätom Jure v súlade s § 4, ods.1, § 6 ods. 1 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 v školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa  vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie 

(ďalej len VZN) . 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 6 / 2014 

o financovaní základnej umeleckej školy, 

materských škôl a školských zariadení 

 
 

§ 1  

Účel nariadenia 

 

Účelom tohto VZN je určiť :  

a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, 

b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, 

materské školy a školské zariadenia, 

c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí) 

d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky školám a školským 

zariadeniam uvedeným v prílohe č. 1. 

 

 

§ 2  

Podrobnosti financovania  

 

1) Mesto Svätý Jur poskytuje dotáciu vždy na kalendárny rok a len oprávnenému príjemcovi, 

ktorý je zriadený na území mesta Svätý Jur a zaradený do sieti škôl a školských zariadení 

MŠ SR podľa prílohy č.1. 

2) Podmienkou na pridelenie dotácie oprávnenému príjemcovi je predloženie písomnej 

žiadosti zriaďovateľa, prípadne riaditeľa školy a školského zariadenia s právnou 

subjektivitou. Výšku dotácie stanoví poskytovateľ každoročne podľa počtu žiakov 

základnej umeleckej školy, detí materskej školy a detí školského zariadenia vždy k 15. 

septembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa predloženého výkazu Škol 40-01 

MŠ SR.  

3) Mesto Svätý Jur poskytuje dotáciu oprávnenému príjemcovi maximálne vo výške 

schválenej v rozpočte mesta Svätý Jur na príslušný kalendárny rok. 
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4) Príjemca dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na prevádzku 

a mzdy. Príjemca dotácie použité finančné prostriedky vynakladá hospodárne, efektívne, 

účinne a účelne. 

5) V prípade, že poskytnutá dotácia nebude vyčerpaná do konca príslušného kalendárneho 

roku, je príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta najneskôr 

do 28.12. príslušného kalendárneho roku.    

 

 

 

§ 3  

Lehota na predloženie údajov 

 

 

1) Lehota na predloženie písomnej žiadosti zriaďovateľa alebo riaditeľa školy a školského 

zariadenia s právnou subjektivitou  o pridelenie dotácie na nasledujúci rok  je do 30. 7. 

bežného roka.  

2) V lehote do 15. 9. bežného roka riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia 

predloží mestu výkaz Škol 40-01 MŠ SR na spresnenie podkladov ako i údaje 

o kvalifikovanom odhade predpokladanom počte detí v nasledujúcom školskom roku.  

 

 

§ 4 

Výška poskytnutia dotácie 

 

1) Minimálna ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo jedného 

žiaka na kalendárny rok sa vypočíta nasledovne: prepočítaný počet detí (žiakov) * 

koeficient príslušného školského zariadenia určeného zákonom číslo 668/2004 

o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov * 

hodnota koeficientu 

2) Prepočítaný počet detí (žiakov) sa určí ako súčin počtu žiakov (detí) vykázaných školou 

alebo školským zariadením v štatistickom výkaze Škôl (MŠ SR) 40-01 k  15. septembru 

minulého školského roka * 8 mesiacov a kvalifikovaným odhadom počtu detí k 15. 

Septembru bežného roka * 4 mesiace / 12. Príklad:  ((skutočný počet detí k 15.9.2012 * 8  

+ odhadovaný počet detí k 15.9.2013 * 4) / 12 = prepočítaný počet detí na rok 2013 ) 

3) Koeficient pre školské zariadenia je určený zákonom č.: 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní 

výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov  a v zmysle 

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

zariadení v znení neskorších predpisov 

4) Hodnota koeficientu bude určená vždy pri schvaľovaní rozpočtu mesta Svätý Jur ako 

súčasť návrhu rozpočtu mesta.  

 

 

§ 5  

Deň poskytnutia dotácie 

 

1) Mesto poskytuje oprávnenému príjemcovi podľa tohto VZN dotáciu mesačne vo výške 

jednej dvanástiny z celkovej dotácie na príslušný rok najneskôr do 25. dňa príslušného 

mesiaca.    
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§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 
1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svätý Jur č. xx/2014 o financovaní základnej 

umeleckej školy, materskej školy a  školského zariadenia  bolo schválené uznesením 

Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure a nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho 

zverejnenia na úradnej tabuli po schválení Mestským zastupiteľstvom. 

2) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje  VZN č.   5/2013 

 

                                                                                                    Ing. Alexander Achberger 

                                                                                                              primátor mesta 

 

Príloha č. 1 k VZN č.  6/2014 
K VZN o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení 

 

 

Zoznam škôl a školských zariadení, ktorým mesto Svätý Jur poskytuje 

dotáciu: 
 

1. zriaďovateľ – Mesto Svätý Jur 

1.1.Materská škola Pezinská 1 

1.2.Materská škola Felcánová 7 

1.3.Materská škola Bratislavská 50 

1.4.Materská škola Veltlínska 2 

1.5.Základná škola - Školský klub detí  pri ZŠ Kollárová 2 

1.6.Základná umelecká škola Kollárová 2 

 

2. zriaďovateľ – ECAV Svätý Jur 

2.1.Cirkevná materská škola BETLEHEM, Dr. Kautza 5 

 

3. zriaďovateľ – ABCclub s.r.o. 

3.1. Súkromná materská škola ABCclub, SNP 1/ 124, Svätý Jur 

 
Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk : 

odo dňa:   6.10.2014 

do dňa:     4.11.2014  
Po schválení Mestským zastupiteľstvom bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk: 

odo dňa: 5.11.2014 

do dňa:   trvá 
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