Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č. /2019
o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici v zmysle § 6 ods.1 a § 11 zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení.
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Banská Štiavnica, ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky.
§2
Príjemca dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú :
a)
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica
Centrum voľného času, Ludvíka Svobodu č. 40, Banská Štiavnica
Materská škola, Bratská č. 9, Banská Štiavnica
Materská škola, 1. mája č. 4, Banská Štiavnica
Materská škola, Mierová č. 2, Banská Štiavnica
Školská jedáleň pri ZŠ J. Horáka, Pavla Dobšinského č .17, Banská Štiavnica
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kollára, Ludvíka Svobodu č. 40, Banská Štiavnica
Školský klub detí pri ZŠ J. Horáka, Pavla Dobšinského č. 17, Banská Štiavnica
Školský klub detí pri ZŠ J. Kollára, Ludvíka Svobodu č. 40, Banská Štiavnica
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica.
b)
Katolícka spojená škola sv. Františka Assiského, Alžbety Gwerkovej Göllnerovej č. 9, Banská
Štiavnica so súčasťami:
Materská škola
Centrum voľného času

Školský klub detí
na základe žiadosti zriaďovateľa:
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica, Námestie SNP č. 19, Banská Bystrica,
na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku.
c)
Školská jedáleň pri Školskom internáte Assisi, Štiavnické Bane č. 117
na základe žiadosti zriaďovateľa:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica, Jána Palárika č. 7, Banská Štiavnica, na
žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku.
d)
Súkromná materská škola, Dolná ružová č. 22, Banská Štiavnica
na základe žiadosti zriaďovateľa:
Občianske združenie KRUH, Dolná ružová č. 22, Banská Štiavnica.
e)
Súkromná základná škola BAKOMI, Akademická č. 13, Banská Štiavnica
Školský klub detí
stravovanie žiakov základnej školy
na základe žiadosti zriaďovateľa:
Bakomi, o. z., Pod Červenou studňou č. 22, Banská Štiavnica.
f)
Súkromná materská škola GULIVER, Poľovnícka č. 1914/3B, Banská Štiavnica
na základe žiadosti zriaďovateľa:
GULIVER, n. o., Dolná č. 5, Banská Štiavnica
§3
Výška a účel dotácie
1. Mesto Banská Štiavnica poskytne dotáciu na príslušný kalendárny rok na prevádzku a
mzdy na žiakov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Banská Štiavnica je určená v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej alebo fyzickej osoby na
základe žiadosti zriaďovateľa sa určuje vo výške 95 % z výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica a je určená v prílohe č. 2 tohto všeobecne
záväzného nariadenia.
4. Príjemca dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu na úhradu osobných a
prevádzkových nákladov. Príjemca dotácie podľa § 2 písm. a) je oprávnený použiť dotáciu aj

na kapitálové výdavky po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa, ktorým je Mesto Banská
Štiavnica.
5. Príjemca dotácie podľa § 2 musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej
použitia.
6. Mesto Banská Štiavnica poskytne dotáciu na záujmové vzdelávanie detí (klientov) v centre
voľného času, ktorého je zriaďovateľom vo veku od 5 do 30 rokov, podľa stavu k 1. januáru
príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
7. Mesto Banská Štiavnica poskytne dotáciu na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom
na území mesta Banská Štiavnica v cirkevnom centre voľného času zriadeného na území
mesta na deti od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku, podľa stavu k 1. januáru príslušného
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
8. V prípade, že dieťa navštevuje viac ako jedno centrum voľného času na území mesta
Banská Štiavnica, dotácia bude poskytnutá iba na jedno centrum voľného času, podľa
rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa predloží čestné
prehlásenie vybranému centru voľného času, ktorému bude poskytnutá dotácia.
9. Mesto Banská Štiavnica neposkytne dotáciu na stravovanie pre žiakov základných škôl,
ktorým bolo vydané rozhodnutie o osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky
podľa zákona č. 245/2008 Z.z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
a doplnení niektorých zákonov.
10. V prípade nepriaznivej finančnej situácie (napr. poklesu podielových daní), vykoná mesto
Banská Štiavnica zmenu rozpočtu formou rozpočtového opatrenia podľa § 14. ods. 2 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§4
Predkladanie údajov
1. Príjemcovia dotácií uvedení v § 2, v bode 1b), c), d), e), f) sú povinní predložiť žiadosť
o poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka pre aktuálny kalendárny rok v termíne do
30. 11. predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorý žiada Mesto Banská
Štiavnica o poskytnutie dotácie po prvý krát, je k žiadosti o poskytnutie dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka pre aktuálny kalendárny rok povinný predložiť nasledovné náležitosti:
a) názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné údaje, bankové spojenie,
b) kópia zriaďovacej listiny a kópia rozhodnutia o zaradení do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
c) počty a zoznam žiakov podľa štatistických výkazov Škol. MŠ SR k 15. 9.
predchádzajúceho kalendárneho roka,
d) kópia potvrdenia o pridelení IČO vydanú Štatistickým úradom pre právnickú osobu, resp.
rodné číslo fyzickej osoby (štatutárneho zástupcu) po písomnom súhlase so spracovaním
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov,
e) čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohách
sú pravdivé a správne.

3. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorý žiada Mesto Banská
Štiavnica o poskytnutie dotácie v ďalších rokoch predkladá k žiadosti počty žiakov k 15. 9.
predchádzajúceho kalendárneho roka.
4. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica ako zriaďovateľ Centra voľného času
ako súčasti Katolíckej spojenej školy sv. F. Assiského v Banskej Štiavnici podľa § 2 písm. b)
predkladá mestu Banská Štiavnica zoznam detí od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým
pobytom na území mesta Banská Štiavnica.
5. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia je povinný do 30
kalendárnych dní písomne oznámiť poskytovateľovi dotácie všetky zmeny v údajoch
v zmysle tohto VZN.
6. Podmienkou poskytovania dotácie pre zriaďovateľa, ktorým je štátom uznaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť a iná právnická alebo fyzická osoba je, že sídlo školy alebo školského
zariadenia pre ktoré žiadateľ požaduje dotáciu sa musí nachádzať, alebo vykonávať svoju
činnosť na území mesta Banská Štiavnica.
§5
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Mesto Banská Štiavnica poskytne príjemcovi uvedenému v § 2 dotáciu mesačne do 28. dňa
príslušného mesiaca.
§6
Zúčtovanie dotácie
1. Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný
zúčtovať dotáciu s Mestom Banská Štiavnica v termíne do 20. 1. nasledujúceho kalendárneho
roka.
2. Nevyčerpanú časť dotácie príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ dotácie povinný
vrátiť späť poskytovateľovi dotácie na číslo účtu IBAN: SK54 5600 0000 0014 0129 7006 do
31. 12. aktuálneho kalendárneho roka a zároveň poslať o úhrade avízo na Ekonomické
oddelenie Mestského úradu.

§7
Kontrola použitia dotácie a sankcie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva Mesto Banská Štiavnica a ostatné oprávnené orgány.
2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť
všetky doklady preukazujúce hospodárne a efektívne vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov.

3. Pri porušení pravidiel a podmienok za ktorých boli verejné prostriedky pridelené a použité,
je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta
Banská Štiavnica neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné
právne predpisy.
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2017, v znení dodatku č. 1, o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Banská Štiavnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Štiavnica, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v
Banskej Štiavnici uznesením číslo ............. zo dňa .......... . Účinnosť nadobúda dňa ............. .

Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.
primátorka mesta

VZN č. /2019 vyvesené na úradnej tabuli dňa: 28. 2.2 019
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Príloha č. 1
Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica
Kategória škôl a školských zariadení
Základná umelecká škola

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
v eurách
Individuálna forma vzdelávania
1 344,60
Skupinová forma vzdelávania

Centrum voľného času
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub detí

439,05
161,48
3 038,37
140,47
473,71

Príloha č. 2
Dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej alebo
fyzickej osoby na území mesta Banská Štiavnica
Kategória škôl a školských zariadení
Centrum voľného času
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub detí

Dotácia na mzdy a prevádzku na
žiaka v eurách
153,41
2 886,45
133,45
450,02

