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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove  

 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trebišov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na  

dieťa a žiaka škôl a školských zariadení na rok 2023. 

 

    

  

        

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Danica Gajdošová, vedúca oddelenia školstva 

 

 

V Trebišove 24. 11. 2022 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

 

 

 



Návrh 

Strana 1 z 5 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa 25. 11. 2022 

Lehota na pripomienkovanie návrhu VZN do 05. 12. 2022 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ............. 

VZN schválené dňa .......... uznesením č. .......... 

VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Trebišov dňa .......... 

VZN zvesené z úradnej tabule mesta Trebišov dňa ............. 

VZN nadobúda účinnosť dňa................. 

 

 

 

.../2022 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV 
 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení 

na rok 2023 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 

ustanovenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Trebišov (ďalej len "VZN"): 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Toto   VZN   upravuje   podrobnosti   financovania,   lehotu   na   predloženie   údajov   potrebných   na 

       financovanie,  deň  v  mesiaci,  v  ktorom  mesto   Trebišov  ( ďalej  len  „mesto“ )   poskytne  finančné 

       prostriedky  na  mzdy  a  prevádzku  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  na  dieťa  materskej  školy, 

       školského klubu  detí  pri  základnej  škole,  zariadenia  školského  stravovania  a  centra voľného  času, 

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

       do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

  

 

Článok 2 

Príjemca dotácie 

 

2.1. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:   

       Základná umelecká škola, Mariánske námestie 252/5, Trebišov, 

       Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov, 

       Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov, 

       Materská škola, Komenského 1964/11, Trebišov, 

       Centrum voľného času, T. G. Masaryka 2229/36, Trebišov,  
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       Školský klub detí pri Základnej škole, Komenského 1962/8, Trebišov, 

 

       Školský klub detí pri Základnej škole, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, 

       Školský klub detí pri Základnej škole, Pribinova 34, Trebišov, 

       Školský klub detí pri Základnej škole, Ivana Krasku 342/1, Trebišov, 

       Školská jedáleň pri Základnej škole, Komenského 1962/8, Trebišov, 

       Školská jedáleň pri Základnej škole, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov, 

       Školská jedáleň pri Základnej škole, Pribinova 34, Trebišov, 

       Výdajná školská jedáleň, Medická 2374/2, ako súčasť Základnej školy, I. Krasku 342/1, Trebišov.     

       

 

     Článok 3 

                   Predloženie údajov a spôsob financovania škôl a školských zariadení  

                    v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov  

3.1. Údaje o počtoch detí a žiakov potrebné pre výpočet dotácie na dieťa/žiaka na príslušný              

kalendárny rok sú čerpané zo štatistického výkazu Škol MŠVVaŠ SR 40-01, ktorý predkladá škola 

alebo školské zariadenie zriaďovateľovi k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.  

3.2. Mesto financuje náklady na deti s trvalým pobytom na území mesta v CVČ zriadeného mestom  podľa 

počtu detí prijatých do CVČ k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Riaditeľ CVČ je 

povinný predložiť zriaďovateľovi zoznam členov, ktorých na základe rozhodnutí prijal do CVČ do 25. 

septembra predchádzajúceho kalendárneho roka. Zoznam členov CVČ bude obsahovať: 

a) meno a priezvisko, 

b) dátum narodenia, 

c) adresa trvalého pobytu, 

d) dieťa /žiak /študent /zárobkovo činná osoba /osoba bez príjmu /dôchodca.  

 

3.3. Dotácia na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v meste bude poskytnutá iba jednému 

CVČ, ktoré dieťa pravidelne navštevuje. Uprednostnené bude CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta.   

 

3.4.  Mesto financuje náklady na žiakov ZUŠ  v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu žiakov 

v individuálnej forme vyučovania a podľa počtu žiakov v skupinovej forme vyučovania k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, len v jednej ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.    

 

3.5. Mesto financuje náklady na deti MŠ  podľa počtu detí prijatých do MŠ k 15. septembru  

predchádzajúceho kalendárneho roka, len v jednej MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

3.6. Mesto financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí z  prvého až piateho ročníka  prijatých do ŠKD 

k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v základných školách v  zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta.  

 

3.7. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej škole alebo 

jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie  dieťaťa/žiaka do zberu údajov. Čestné 

vyhlásenie pre zber údajov predloží riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia na vyžiadanie aj  

zriaďovateľovi. Čestné vyhlásenie obsahuje údaje uvedené v §7a, ods. 5  zákona č. 597/2003 Z. z.  

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.       

 

3.8. Mesto financuje náklady na stravovanie žiakov základných škôl podľa  ich  počtu  k  15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
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3.9. Na deti a žiakov v hmotnej núdzi sa poukazuje suma vo výške mesačného poplatku stanoveného 

Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov  o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach  raz ročne, a to k 30. 9. 2023 na základe zoznamu žiakov,  ktorý  predloží  škola  a  školské 

       zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov v prípade, ak poplatok nebude refundovaný 

z iných zdrojov.  

  

 

  Článok 4 

    Výška dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

 dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach 

   v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

 

4.1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre príjemcov 

dotácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  je nasledovná: 

 

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského 

zariadenia 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa/žiaka na rok 2023 v € 

Dieťa materskej školy   

 

3 810,26 

 

Žiak základnej umeleckej školy  v individuálnej forme 

vyučovania 

1 519,21 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 

vyučovania 

495,92 

Dieťa školského klubu detí  583,48 

Dieťa centra voľného času    215,02 

Žiak zariadenia školského stravovania   193,36 

 

4.2. Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté v dotácii na prevádzku 

a mzdy pre materské školy. 

  

 

          Článok 5 

        Použitie dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

      dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach 

     v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov 

 

5.1. Príjemca dotácie ju môže použiť iba na financovanie bežných výdavkov škôl a školských zariadení 

a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom 

za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom, výdavky na poistné hradené 

zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia. 

       Ďalej je dotácia určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky za tovary 

a služby  definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630- tovary 

a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál okrem potravín, dopravné, rutinná 

a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, 

odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky). 

       Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,  efektívnosť a účinnosť jej použitia. V priebehu roka je 

potrebné tvoriť rezervu z dotácie vo výške 5 % pre prípad, že mesto dostane nižší objem v podieloch na 

daniach v správe štátu ako bolo rozpočtované. 

 

5.2. Objem mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov v rozpočte škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Trebišov  nesmie  prekročiť  15 %  súčtu  tarifných  miezd všetkých 
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zamestnancov škôl a školských zariadení. Podmienkou je úhrada bežných výdavkov na prevádzku škôl 

a školských zariadení. 

 

 

Článok 6 

 Objem finančných  prostriedkov na nepredvídané skutočnosti 

 

6.1. Objem prostriedkov na nepredvídané skutočnosti v rozpočte mesta Trebišov je stanovený  vo výške 

60,00 tis. eur. Je určený na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré nebolo možné predvídať v rozpise 

rozpočtu na rok 2023 (odchodné, odstupné, zvýšená cena energií,  deti a žiaci v hmotnej núdzi, náklady 

na zriadenie nových tried v priebehu kalendárneho roka, havárie, spoluúčasť pri projektoch a pod.). 

V prípade nevyužitia finančných prostriedkov na nepredvídané skutočnosti do 20. 11. 2023 sa objem 

finančných prostriedkov môže použiť na navýšenie dotácie na jednotlivé školy, školské zariadenia.  

O použití týchto prostriedkov rozhoduje primátor na základe požiadaviek škôl a školských zariadení.   

 

 

Článok 7 

                                                 Spôsob vykonávania kontroly použitia dotácie 

 

7.1. Mesto Trebišov, ako poskytovateľ dotácie, je oprávnené vykonávať kontrolu podkladov predložených 

školami a školskými zariadeniami k prideleniu dotácie, kontrolu hospodárenia s poskytnutými 

finančnými prostriedkami1 a kontrolu efektívnosti a účelnosti ich použitia2 v sídle príjemcu dotácie, 

resp. v sídle školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia určená. 

 

7.2. Pre účely kontroly podľa predchádzajúceho odseku je príjemca povinný umožniť mestu Trebišov 

vykonanie kontroly hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami na mzdy a prevádzku a za 

tým účelom zabezpečiť pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do objektov, ktoré súvisia 

s predmetom kontroly a predloženie všetkých požadovaných dokladov, informácií a vysvetlení 

súvisiacich s vykonávanou kontrolou. 

 

7.3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa ods. 7.2. tohto článku sú: 

a) primátor mesta, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov mesta Trebišov,  

b) útvar hlavného kontrolóra mesta Trebišov. 

 

7.4. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok pridelenia a použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude mesto 

Trebišov postupovať v zmysle osobitných predpisov. 

 

 

     Článok 8 

    Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 

8.1. Mesto poskytne dotáciu príjemcom podľa článku 2 ods. 2.1. mesačne vo výške 1/12  celkovej ročnej 

dotácie, zníženej počas mimoriadnej situácie v školstve (prerušenie vyučovania na školách a školských 

zariadeniach  vyvolané novým koronavírusom COVID-19 a pod.) do 20 % v závislosti od výpadku 

výnosu dane z príjmov fyzických osôb, najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca alebo do 5 pracovných dní od poskytnutia podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb 

mestu.  

 

 

 
1 § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
2 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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 Článok 9 

 Záverečné ustanovenia 

 

9.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa .......... uznesením č. .............. 

 

9.2. VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

                   PhDr. Marek Čižmár 

          primátor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová správa 

 

       V zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov určí 

obec všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy 

a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského klubu detí 

pri základnej škole, zariadenia školského stravovania a centra voľného času na príslušný 

kalendárny rok.  

 

      Obec  určuje všeobecne záväzným nariadením: 

• podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, 

• výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy a  prevádzku týchto 

zariadení, 

• lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie týchto zariadení, ak 

ustanovenia zákona neustanovujú inak, 

• deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva poskytne finančné prostriedky školám 

a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.   

 

 

       Pri stanovení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a  školských zariadení patriacich pod 

originálne kompetencie mesta sa vychádza z rozpočtovaného podielu obcí na výnose z dane 

z príjmu FO pre rok 2023 a z celkového prepočítaného počtu detí v týchto školských 

zariadeniach. Tieto údaje v čase prípravy VZN  neboli ešte známe, takže sme vychádzali  

z očakávaných príjmov obce na výnose z dane z príjmu FO na rok 2022 a daňovej prognózy 

na rok 2023.   

 

       Zber údajov potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie podielu  výnosu dane z príjmov 

fyzických osôb obciam na školstvo sa uskutočňuje podľa §7a zákona č. 597/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských  zariadení v znení neskorších 

predpisov. Zber údajov sa uskutočňuje prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 

podľa stavu k 15. septembru 2022. 

 

     

      Pri výpočte výšky dotácie na dieťa a žiaka školy, školského zariadenia na rok 2023 sme 

zohľadňovali tieto aspekty: 

- zvýšenie minimálnej mzdy od 01.01.2023, 

- očakávanú výšku výnosu dane z príjmov fyzických osôb, 

- potrebu zvýšených výdavkov na personálne zabezpečenie, potreba zvýšených 

výdavkov na prevádzku, 

- skutočná potreba  finančných prostriedkov,   

- nariadenie vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.   

 

 

Výška dotácie na dieťa/žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na rok 2023 sa oproti roku 

2022  zmenila u jednotlivých škôl a školských zariadení  nasledovne:  

 

 

 

 

 



 

 

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, 

školského zariadenia 

Výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na 

dieťa/žiaka na rok 2023 v € 

Výška dotácie na 

prevádzku a mzdy na 

dieťa/žiaka na rok 2022 v € 

Dieťa materskej školy 3 810,26 3 131,38 

 

 

Žiak základnej umeleckej školy 

v individuálnej forme vyučovania 

1 519,21 1 381,10 

Žiak základnej umeleckej školy 

v skupinovej forme vyučovania 

495,92   450,84 

Dieťa školského klubu detí 583,48   510,04 

Dieťa centra voľného času  215,02  195,47 

Žiak zariadenia školského stravovania 193,36   169,02 

 

 

 

 

Spracovala: Ing. Svetlana Varhaniková, hlavný účtovník  

V Trebišove 04. 11. 2022  

 


