
                              Mesto Senica 
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica 

 
Úplné znenie  

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica  č.49/2013  
o určení výšky finančných prostriedkov  na prevádzku a mzdy  na dieťa / 

žiaka škôl a školských zariadení  v pôsobnosti mesta Senica v znení 
dodatku č. 1 , 2 a 3 .   

 
Mesto Senica na základe ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení  a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 

a ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje 

výšku finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na dieťa/ žiaka škôl a školských 

zariadení na území mesta Senica  

 

Článok I. 
§1 

Základné ustanovenia  

Predmetom tohto všeobecného  záväzného  nariadenia ( ďalej len „ VZN“) je určiť výšku  

a účel použitia finančných prostriedkov  na prevádzku a  mzdy na žiaka základnej umeleckej 

školy,  dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, dieťa centra voľného času a žiaka  

zariadenia školského stravovania pre žiakov ZŠ na území mesta Senica , ktorých 

zriaďovateľom je mesto a  ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené 

do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 
 

 

§2 

Vymedzenie pojmov  

 

Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie 

1) Finančné prostriedky  na mzdy – určené na bežné výdavky , zahŕňajú výdavky na 

mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyplácaných 

pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za 

podmienok  a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom. Výdavky na poistné 

a príspevok do poisťovní  hradené zamestnávateľom za pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia . Výdavky na odstupné 

a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov  maximálne vo výške dohodnutej 

v kolektívnej zmluve . Výdavky na nemocenské a úrazové dávky hradené 

zamestnávateľom podľa osobitných predpisov. 

2) Finančné prostriedky  na prevádzku – určené na bežné výdavky škôl a školských 

zariadení podľa § 1 a zahŕňajú výdavky na tovary a služby . 

 

 

§ 3 

Príjemca finančných prostriedkov  

 

1) Príjemcom finančných prostriedkov  podľa tohto nariadenia je základná umelecká 

škola,  materská škola, školský klub detí, centrum voľného času a zariadenie 

školského stravovania pre žiakov ZŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Senice. 



2) Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Senica sú povinné predložiť mestu štatistické výkazy Škol ( MŠVVŠ SR) 40 – 01 

k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre 

pridelenie finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku .   

 

 

Článok  2. 
§4 

                                                        Výška a účel finančných prostriedkov  

 

1) Výška finančných prostriedkov  je určovaná počtom detí materskej školy, školského klubu 

detí, základnej umeleckej školy, centra voľného času , zariadenia školského stravovania 

pre žiakov základnej školy  na základe zberu údajov  v štatistickom výkazy Škol ( 

MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je 

rozhodný pre pridelenie finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku.  

 

2) Výška finančných prostriedkov  môže byť upravená  v priebehu roku podľa zmeny 

rozpočtu mesta.  

 

3) Objem finančných prostriedkov  je stanovený jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno 

dieťa / žiaka  na rok  podľa kategórie materských škôl, základných umeleckých škôl 

a školských zariadení  v EURO  :  
 

Kategória škôl a školských zariadení 

Výška finančných prostriedkov   na mzdy 

a prevádzku na dieťa/ žiaka  

v eurách / € /na rok   

Žiak základnej umeleckej školy 

v individuálnej forme vyučovania                                                    882,00 

Žiak základnej umeleckej školy 

v skupinovej forme vyučovania                                                    470,00 

Dieťa materskej školy                                                    2 154,00 

Žiak školského klubu detí  358,00 

Žiak centra voľného času 175,00 

Potencionálny stravník – žiak 

základnej školy  123,00 

 

 

§5 

Objem finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie 

 

1) Ročná výška finančných prostriedkov  pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako 

súčin počtu žiakov a detí uvedených vo „Výkaze Škol(MŠ SR ) 40 - 01“ – výkaz 

o počte žiakov ZUŠ , detí MŠ a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta 

podľa stavu k 15.09. príslušného kalendárneho roka  a výšky finančných prostriedkov 

uvedenej v § 4  ods. 3) VZN . 

 

2) Mesto poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne do 25. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky objemu finančných 

prostriedkov. 

 

3) Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu osobných 

a prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení a pri jeho použití musí 

zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jeho použitia. 



 

4) Nedodržanie  podmienky uvedenej v bode 3 tohto paragrafu je považované za 

nedodržanie pravidiel a podmienok za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. 

 

 §6 

Zúčtovanie finančných prostriedkov  

 

           Prijímateľ finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku, ktorému boli finančné  

           prostriedky poskytnuté podľa § 5 je povinný zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky  

           s mestom Senica raz ročne k 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.  

           V prípade, že finančné prostriedky  nebudú vyčerpaná do 31.12. aktuálneho roka, je 

           prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet 

           mesta  do 15. januára  aktuálneho  roka. 

 

 

§7 

Kontrola použitia finančných prostriedkov  

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 

podľa tohto VZN vykonáva mesto Senica  a ostatné oprávnené orgány. 

 

2) Prijímateľ finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku školy a školského 

zariadenia je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, 

účelne a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 

 

 

§8 

Platnosť a účinnosť 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom  

 uznesením MsZ č. 16/MsZ/2013/485 zo dňa  27.06.2013 a nadobudlo účinnosť 

 01.augusta 2013. 

 

2) Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu bol schválený Mestským 

 zastupiteľstvom  uznesením MsZ č.  6/MsZ/2015/170 zo dňa  12.novembra 2015 a 

 nadobudlo účinnosť 01.jauára 2016. 

 

3) Dodatok č.2 k všeobecne záväznému nariadeniu bol schválený Mestským 

 zastupiteľstvom  uznesením MsZ č.  15/MsZ/2017/417 zo dňa  28. februára 2017 a 

 nadobudlo účinnosť 15.dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Senica . 

 

4) Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu bol schválený Mestským 

 zastupiteľstvom  uznesením MsZ č. 20/MsZ/2017/609 zo dňa  14. decembra 2017 a 

 nadobudne účinnosť 01.jauára 2018. 

 

 

 

V Senici  dňa  29.12.2017 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Branislav Grimm 

                                                                                                    primátor mesta 


