
Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta Kežmarok  

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

škôl a školských  zariadení  

 

č. 8/2014 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 
Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
 Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť výšku 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia na kalendárny rok 
v školách a školských zariadeniach na území mesta Kežmarok.  

Toto VZN určuje : 
a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských  

zariadení, 
b) lehotu na predloženie údajov, 
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku, 

      d)   deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky. 
  
 

Čl. 2 
Spoločné ustanovenia  

 
(1)  Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku žiaka základnej 
umeleckej školy (ďalej len ZUŠ), na dieťa materskej školy (ďalej len MŠ), na dieťa a žiaka 
centra voľného času (ďalej len CVČ), školského klubu detí (ďalej len ŠKD) a zariadenia 
školského stravovania (ďalej len ZŠS) . 
 
 (2)   Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú : 
             a)   škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti  
                   mesta Kežmarok, (ďalej len mesto) 
             b)  zriaďovateľ cirkevnej školy a školského zariadenia a zriaďovateľ súkromnej školy 
                  a školského zariadenia (ďalej len neštátny zriaďovateľ), ktorý o dotáciu požiada. 
 

(3) Mesto poskytne finančné prostriedky neštátnemu zriaďovateľovi na základe  
predloženej žiadosti, ktorá musí obsahovať : 



a) údaje o počtoch detí/žiakov (kópia štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-
01), 

b) výšku požadovaných finančných prostriedkov, 
c) rozpis požadovaných finančných prostriedkov podľa ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácie (610,620,630), 
d) kópiu rozhodnutia o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl 

a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, 

e) kópiu zriaďovacej listiny, 
f) kópiu dokladu o pridelení IČO, 
g) číslo účtu zriaďovateľa a označenie banky, v ktorej má vedený účet, 
h) písomné poverenie zástupcu zriaďovateľa, ktorý je oprávnený zaňho konať 

v prípade, ak nie je štatutárnym zástupcom. 
 

        Neštátny zriaďovateľ pri opakovaných žiadostiach o poskytnutie finančných  
prostriedkov predkladá len údaje uvedené v tomto odseku v písm. a) až c). 
 
(4)  Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie s údajmi uvedenými v čl.2 ods.3 tohto VZN 
neštátny zriaďovateľ doručí mestu v termíne do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. 
 
(5)  Neštátny zriaďovateľ je povinný v prípade zmeny údajov uvedených v ods. 3 písm. d) až 
h) písomne o tom informovať mesto najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa zmeny. 

 
(6) Neštátny zriaďovateľ je povinný do 15 kalendárnych dní oznámiť mestu informáciu o : 

a) ukončení činnosti školy alebo školského zariadenia 
b) dlhodobom prerušení činnosti školy alebo školského zariadenia 
c) zrušení školy alebo školského zariadenia 
d) zmene sídla školy alebo školského zariadenia. 

 
(7) Neštátny zriaďovateľ je povinný štvrťročne vykonať vyúčtovanie poskytnutých 
finančných prostriedkov vždy k 25. dňu nasledujúceho mesiaca a nevyčerpané finančné       
prostriedky vrátiť do tohto termínu na účet mesta. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 
31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť finančných 
prostriedkov vrátiť späť na účet mesta do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka. 
 
 

Čl. 3 
Pridelenie finančných prostriedkov základnej umeleckej škole 

 
(1)  Mesto financuje náklady na žiakov ZUŠ podľa počtu žiakov v individuálnej forme 
vyučovania a podľa počtu žiakov ZUŠ v skupinovej forme vyučovania podľa stavu k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 
(2)  Výška finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ od 3 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov 
veku v individuálnej forme vyučovania na kalendárny rok 2015 je 695 eur. 
       Výška finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ od 3 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov 
veku v skupinovej forme vyučovania na kalendárny rok 2015 je 388 eur. 
         Výška finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ nad 25 rokov veku v skupinovej forme 
vyučovania a v individuálnej forme vyučovania na kalendárny rok 2015 je 0 eur. 



 
(3) Mesto poskytne finančné prostriedky ZUŠ, ktorej je zriaďovateľom, a neštátnemu  
zriaďovateľovi ZUŠ najneskôr 28. deň v mesiaci vo výške jednej dvanástiny v celých eurách 
bez desatinných miest po matematickom zaokrúhlení súčinu. 
 
 
      Čl. 4 

Pridelenie finančných prostriedkov materským školám 
 

(1)   Mesto financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15. 
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 
(2)    Výška finančných prostriedkov na dieťa MŠ na kalendárny rok 2015 je 1 690 eur. 
 
(3)  Mesto poskytne finančné prostriedky MŠ, ktorej je zriaďovateľom, a neštátnemu 
zriaďovateľovi MŠ najneskôr 28. deň v mesiaci vo výške jednej dvanástiny v celých  eurách 
bez desatinných miest po matematickom zaokrúhlení súčinu. 
 
 

Čl. 5 
Pridelenie finančných prostriedkov materským školám pri zdravotníckom zariadení 

 
(1)  Mesto financuje náklady na deti MŠ pri zdravotníckom zariadení podľa počtu detí 
prijatých do MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 
(2)    Výška finančných prostriedkov na dieťa MŠ pri zdravotníckom zariadení na kalendárny 
 rok 2015 je 2 468 eur. 

 
(3)  Mesto poskytne finančné prostriedky MŠ pri zdravotníckom zariadení, ktorej je 
zriaďovateľom, a neštátnemu zriaďovateľovi MŠ pri zdravotníckom zariadení  najneskôr 28. 
deň v mesiaci vo výške jednej dvanástiny v celých eurách bez desatinných miest po 
matematickom zaokrúhlení súčinu.  
 
 

Čl. 6 
Pridelenie finančných prostriedkov školským klubom detí 

 
(1)  Mesto financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí prijatých do ŠKD podľa stavu k 
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zo základných škôl zriadených na území 
mesta. 
 
(2)   Výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD z ročníkov 1.-4. na kalendárny rok 2015 je 
370 eur. 
        Výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD z ročníkov 5.-9. na kalendárny rok 2015 
je 0 eur. 

 
(3)  Mesto poskytne finančné prostriedky ŠKD, ktorého je zriaďovateľom, a neštátnemu 
zriaďovateľovi ŠKD najneskôr 28. deň v mesiaci vo výške jednej dvanástiny v celých eurách 
bez desatinných miest po matematickom zaokrúhlení súčinu. 

 



 
 

Čl. 7 
Pridelenie finančných prostriedkov zariadeniu školského stravovania 

 
 (1)  Mesto financuje náklady na stravovanie žiakov základných škôl, ktorých je 
zriaďovateľom,  žiakov základných škôl neštátneho zriaďovateľa a žiakov špeciálnej 
základnej školy podľa priemerného počtu skutočných stravníkov – žiakov školy vypočítaného 
na základe vydaných obedov v mesiacoch január až september ( bez dní školských prázdnin) 
predchádzajúceho kalendárneho  roka. 
 
(2)  Výška finančných prostriedkov na stravníka – žiaka školy na kalendárny rok 2015 je 155 
eur. 
 
(3)  Mesto  poskytne  finančné  prostriedky  ZŠS,  ktorého  je  zriaďovateľom,  a  neštátnemu  
zriaďovateľovi ZŠS  najneskôr 28. deň v mesiaci vo výške jednej dvanástiny v celých eurách 
bez desatinných miest po matematickom zaokrúhlení súčinu. 

 
 

Čl. 8 
Pridelenie finančných prostriedkov centru voľného času 

 
(1)  Mesto financuje náklady na deti v CVČ podľa počtu detí prijatých do CVČ podľa stavu k 
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka s trvalým pobytom na území mesta. 
 
(2)  Výška finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy v CVČ 
na kalendárny rok 2015 je 218 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy v CVČ 
pri základnej škole na kalendárny rok 2015 je 55 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na žiaka strednej školy v CVČ na kalendárny rok 2015 je 
0 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na žiaka strednej školy v CVČ pri základnej škole na 
kalendárny rok 2015 je 0 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na zárobkovo činnú osobu v CVČ na kalendárny rok 2015 
je 0 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na zárobkovo činnú osobu v CVČ pri základnej škole je 
na kalendárny rok 2015 je 0 eur. 
       Výška finančných prostriedkov na osobu bez príjmu v CVČ na kalendárny rok 2015 je  
0 eur.  
       Výška finančných prostriedkov na osobu bez príjmu v CVČ pri základnej škole na 
kalendárny rok 2015 je 0 eur. 
 
(3) Mesto poskytne finančné prostriedky CVČ, ktorého je zriaďovateľom, a neštátnemu 
zriaďovateľovi CVČ  najneskôr 28. deň v mesiaci vo výške jednej dvanástiny v celých eurách 
bez desatinných miest po matematickom zaokrúhlení súčinu. 
 
 
 
 
 



Čl. 9 
Financovanie neštátnych základných umeleckých škôl, materských škôl 

a školských zariadení zriadených na území mesta 
 
Mesto poskytne neštátnemu zriaďovateľovi ZUŠ, MŠ, MŠ pri zdravotníckom 

zariadení, ŠKD, ZŠS a CVČ zriadeného na území mesta, ak o to požiada, dotáciu vo výške 
najmenej 88 % zo sumy určenej vo VZN na žiaka/dieťa ZUŠ, MŠ, MŠ pri zdravotníckom 
zariadení, ŠKD, ZŠS a CVČ, ktorých je zriaďovateľom. 

 
Pre rok 2015 je výška dotácií pre neštátnych zriaďovateľov nasledujúca : 
 

       Výška finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ neštátneho zriaďovateľa od 3 rokov veku 
do dovŕšenia 25 rokov veku v individuálnej forme vyučovania na kalendárny rok 2015 je 612 
eur. 
      Výška finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ neštátneho zriaďovateľa od 3 rokov veku do 
dovŕšenia 25 rokov veku v skupinovej forme vyučovania na kalendárny rok 2015 je 342 eur. 
       Výška finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ neštátneho zriaďovateľa nad 25 rokov veku 
v skupinovej forme vyučovania a v individuálnej forme vyučovania na kalendárny rok 2015 je 
0 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na dieťa MŠ neštátneho zriaďovateľa na kalendárny rok 
2015 je 1 488 eur. 
     Výška finančných prostriedkov na dieťa MŠ pri zdravotníckom zariadení neštátneho 
zriaďovateľa na kalendárny  rok 2015 je 2 172 eur. 

      Výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD  neštátneho zriaďovateľa z ročníkov 1.-4. 
na kalendárny rok 2015 je 326 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD neštátneho zriaďovateľa z ročníkov 5.-9. 
na kalendárny rok 2015 je 0 eur. 

      Výška finančných prostriedkov na stravníka – žiaka školy neštátneho zriaďovateľa na 
kalendárny rok 2015 je 137 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy v CVČ 
neštátneho zriaďovateľa na kalendárny rok 2015 je 192 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy v CVČ 
pri základnej škole neštátneho zriaďovateľa na kalendárny rok 2015 je 49 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na žiaka strednej školy v CVČ neštátneho zriaďovateľa na 
kalendárny rok 2015 je 0 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na žiaka strednej školy v CVČ pri základnej škole 
neštátneho zriaďovateľa na kalendárny rok 2015 je 0 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na zárobkovo činnú osobu v CVČ neštátneho 
zriaďovateľa na kalendárny rok 2015 je 0 eur. 
      Výška finančných prostriedkov na zárobkovo činnú osobu v CVČ pri základnej škole 
neštátneho zriaďovateľa je na kalendárny rok 2015 je 0 eur. 
       Výška finančných prostriedkov na osobu bez príjmu v CVČ neštátneho zriaďovateľa na 
kalendárny rok 2015 je 0 eur.  
       Výška finančných prostriedkov na osobu bez príjmu v CVČ pri základnej škole 
neštátneho zriaďovateľa na kalendárny rok 2015 je 0 eur. 
 
 
 
 
 



Čl. 10 
Kontrola použitia dotácie 

 
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 

podľa tohto VZN vykonáva mesto Kežmarok a ostatné oprávnené orgány. 
Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku je povinný predložiť všetky doklady, 

preukazujúce vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 
 
 

Čl. 11 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa VZN č. 3/2011 v znení Dodatkov č.1, 2 a 3 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy škôl a školských  zariadení.  
 

. 
Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 
 
  VZN č. 8/2014 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku dňa 18.12.2014 
uznesením č. 314/2014. 
 
 
 

Čl. 13 
        Účinnosť 
 

VZN č. 8/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských 
zariadení nadobúda účinnosť na 15.deň od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
  
 
 
 

 
 
    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            Ing. Ladislav Faix 
         primátor mesta                   prednosta MsÚ  
 
 
 
 
 
 
 
 
VZN č.8/2014 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 19.12.2014 
VZN č.8/2014 bolo zvesené z úradnej tabule dňa 07.01.2015 


