
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Štiavnica č.  1/2022 

o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Štiavnica. 

 

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,  § 7a  Zákona NR SR č. 597/2003 o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, § 19 Zákona NR SR č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, § 7 Zákona 

NR SR 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 všeobecne záväzného nariadenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje výšku a účel použitia finančných prostriedkov na 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
 

Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia sú :  

 

Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica  

Centrum voľného času, Ludvíka Svobodu č. 40, Banská Štiavnica  

Materská škola, 1. mája č. 4, Banská Štiavnica 

Materská škola, Bratská č. 9, 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  

 

§ 3 

Výška a účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
 

1. Mesto Banská Štiavnica poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku  na príslušný 

kalendárny rok podľa počtu detí a žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených 

v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 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. 

 

2. Výška finančných prostriedkov 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. Príjemca finančných prostriedkov podľa § 2 je oprávnený použiť finančné prostriedky na úhradu 

osobných a prevádzkových nákladov a musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich 

použitia. 

 



a) Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných 

pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za 

podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom a na úhradu výdavkov na poistné hradené 

zamestnávateľom za pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia. 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 

 

b)  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. 

 

c) Príjemca finančných prostriedkov podľa § 2 je oprávnený použiť finančné prostriedky aj na 

kapitálové výdavky po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa. 

 

4. Mesto Banská Štiavnica poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v centre 

voľného času, ktorého je zriaďovateľom vo veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území 

mesta Banská Štiavnica. 

V prípade, že dieťa navštevuje viac ako jedno centrum voľného času na území mesta Banská 

Štiavnica, finančné prostriedky budú poskytnuté  iba na jedno centrum voľného času, podľa 

rozhodnutia zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa predloží čestné vyhlásenie 

vybranému centru voľného času, ktorému budú finančné prostriedky poskytnuté.  

 

5.  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 

Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov 

 

Mesto Banská Štiavnica poskytne mesačne finančné prostriedky príjemcovi uvedenému v § 2 do 28. 

dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 28. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného 

pokoja, budú mu poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja. 

 

§ 5 

Zúčtovanie finančných prostriedkov 

 

1.  Nevyčerpanú časť finančných prostriedkov príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ finančných 

prostriedkov povinný vrátiť späť poskytovateľovi 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. 

 

§ 6 

Kontrola použitia finančných prostriedkov a sankcie 

 

1. Mesto Banská Štiavnica vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými 

prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN v zmysle § 6 ods. 22 a kontrolu poskytnutých údajov 

podľa § 6 ods. 12 písm. j) 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.  



 

2. Prijímateľ finančných prostriedkov 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 finančné prostriedky pridelené a 

použité, je prijímateľ povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitých finančných prostriedkov.  

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov 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 všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská 

Štiavnica č. 1/2021 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. 

 

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Banskej 

Štiavnici uznesením číslo 4/2022 zo dňa   09.02.2022.  

Účinnosť nadobúda dňa 02.03.2022.              

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                                                             primátorka mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 
 

 

Kategória škôl a školských zariadení  Výška finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na žiaka v eurách 

Základná umelecká škola  Individuálna forma vzdelávania 

 

1 304,26 

Skupinová forma vzdelávania 

 

425,88 

Centrum voľného času  156,64 

Materská škola 2 947,22 

Školská jedáleň  177,66 

Školský klub detí  592,20 

 

 

 

  

 


