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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 27.11.2009 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 15.12.2009 

VZN  nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA NOVÁ DUBNICA  č. 12 / 2009 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia  

so sídlom na území mesta Nová Dubnica 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici vo veciach územnej samosprávy v zmysle :   

 § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov, 

  § 6 ods. 12 písm. d) 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, 

  § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 a príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len VZN ) : 

 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie ( VZN ) určuje výšku dotácie na osobné a prevádzkové 

náklady na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa školského 

zariadenia na príslušný kalendárny rok, ktoré majú sídlo na území mesta Nová Dubnica a 

 ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských 

zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

 

2.   Podmienkami na poskytnutie dotácie sú :  

       a)  sídlo zriaďovateľa v meste Nová Dubnica 

       b)  zaradenie v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR  

       c)  vydaná zriaďovacia listina  

       d)  vek detí a ţiakov od 2 do 15 rokov 

       e)  písomná ţiadosť zriaďovateľa o poskytnutie dotácie 

       f)  vyplnený a odoslaný zriaďovateľom príslušný výkaz Škol ( MŠ SR ) 40-01 

 g) uzatvorená písomná zmluva o poskytnutí dotácie medzi poskytovateľom - mestom 

Nová   Dubnica  a ţiadateľom 

       

3. Podmienkou na poskytnutie dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Nová Dubnica na príslušný rok je predloţenie kvalifikovaného návrhu 

rozpočtu do 15.11. predchádzajúceho roku. 

4. Školy a školské zariadenia môţu byť financované aj z iných zdrojov v súlade s platnou 

legislatívou.  
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Článok 2 

Príjemca dotácie 

1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú : 

a) Školy a školské zariadenia, ktorých je mesto Nová Dubnica zriaďovateľom :   

 Materská škola, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 

 Základná umelecká škola, Sad Duklianskych hrdinov 88/9, Nová Dubnica 

 Školský klub detí pri Základnej škole, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica 

 Centrum voľného času, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 

 Školská jedáleň pri Základnej škole, Janka Kráľa 1, Nová Dubnica  

b) Školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo 

náboţenská spoločnosť alebo iná právnická osoba a fyzická osoba ako zriaďovateľ 

základnej umeleckej školy,  materskej školy a  školských zariadení, ktoré majú  sídlo 

na území mesta Nová Dubnica : 

 Súkromná základná umelecká škola, SNP 96, Nová Dubnica 

 Školská jedáleň pri Súkromnej základnej škole, SNP 96, Nová Dubnica 

 Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole, SNP 96, Nová Dubnica 

 Školská jedáleň pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, Trenčianska 66, Nová 

Dubnica 

 Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, Trenčianska 66, Nová 

Dubnica 

 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Puškinova 806, Nová 

Dubnica 

 

2. Mesto Nová Dubnica na základe tohto VZN poskytne dotáciu z finančných prostriedkov 

poukázaných mestu podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

zriaďovateľom škôl a školských zariadení uvedených v ods. 1 písm. b) tohto článku len na 

základe ich písomnej ţiadosti. 

 

3. Náleţitosti ţiadosti o poskytnutie dotácie : 

a) písomná forma 

b) doručenie mestu Nová Dubnica do 30.09. predchádzajúceho roku, na ktorý sa ţiadosť 

o dotáciu vzťahuje  

c) pre aké školy a školské zariadenia ţiadateľ ţiada dotáciu 

d) číslo účtu, na ktorý ţiadateľ ţiada poukazovať dotáciu 

                                                         

 

Článok 3 

Výška a účel dotácie 

1.  Mestu Nová Dubnica sú poukazované finančné prostriedky pre základné umelecké školy, 

materské školy a školské zariadenia v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a v súlade s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.  

2. V závislosti na výške takto poukázaných finančných prostriedkov pre mesto Nová Dubnica sa 

určuje týmto VZN dotácia na prevádzku a mzdy na  ţiaka základnej umeleckej školy, na dieťa 

materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica. 
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3. Výška dotácie je podmienená počtom detí a ţiakov ZUŠ, materskej školy a školského 

zariadenia vo veku 2 aţ 15 rokov, vykázaných v štatistickom výkaze Škol ( MŠ SR ) 40-01 

k 15.09. predchádzajúceho kalendárneho roku.  

4. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na  osobné a prevádzkové náklady  na ţiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a  školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia 

5. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na osobné a prevádzkové náklady  na ţiaka 

základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboţenskej spoločnosti a inej právnickej osoby 

a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2 všeobecne záväzného nariadenia. 

6.  Prijímateľ dotácie podľa Článku 2 je oprávnený pouţiť dotáciu len na úhradu osobných 

a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení so sídlom na území obce a pri jej pouţití musí zabezpečiť hospodárnosť, 

efektívnosť, účelnosť a účinnosť jej pouţitia. 

7. V prípade, ţe dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ 

povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12. príslušného 

kalendárneho roku. 

8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku dotácií jednotlivým poskytovateľom 

v závislosti od výšky výnosu dane z príjmov pre mesto Nová Dubnica v príslušnom 

kalendárnom roku.  

 

 

Článok 4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

1. Mesto Nová Dubnica  poskytne príjemcovi podľa Článku 2 dotáciu mesačne v celých eurách 

vo výške 1/12  z dotácie na príslušný kalendárny rok, a to v termíne do 25. dňa príslušného 

mesiaca. 

2.  Dotácia sa poskytne na účet ţiadateľa uvedený v ţiadosti o dotáciu. O kaţdom poukázaní 

dotácie bude ţiadateľ písomne informovaný „avízom o poukázaní finančných prostriedkov“.  

 

 

 

Článok 5 

Použitie dotácie 

1. Termín pouţitia dotácie je do 31.12. príslušného kalendárneho roku. 

2. Spôsob a účel pouţitia dotácie je len na úhradu prevádzkových a mzdových nákladov. 

3. Ţiadateľ je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pouţitia poskytnutej 

dotácie, zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom 

o účtovníctve. 

4.  Ţiadateľ   je  povinný  vyúčtovať  poskytnutú  dotáciu  v  lehote,  v  rozsahu  a  spôsobom      

     ( analýza príjmov a výdavkov ) ustanovených v zmluve o poskytnutí dotácie. 

 

5.  Spôsob a  termíny vrátenia nevyuţitej dotácie : na účet mesta 4408752001/5600 do 31.12.  

príslušného kalendárneho roku. 
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Článok 6 

Spôsob vykonania kontroly použitia dotácie 

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami 

pridelenými podľa tohto VZN vykonáva mesto Nová Dubnica a ostatné oprávnené orgány. 
 

2. Prijímateľ dotácie je povinný predloţiť všetky potrebné doklady, preukazujúce hospodárne, 

efektívne, účelné a účinné vynaloţenie pridelených finančných prostriedkov.  

 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa  14.12.2009 svojím 

uznesením č. 105. 
 

2. Zmeny alebo doplnky tohto VZN moţno vykonať iba uznesením mestského zastupiteľstva. 
 

3. VZN nadobúda účinnosť  dňom 01.01.2010. 
 

4. Podľa tohto VZN sa poskytne dotácia ţiadateľom od 01.01.2010. 
 

5. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na ţiaka    základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a ţiaka školského zariadenia so sídlom na území 

mesta Nová Dubnica neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  vzťahujú  

príslušné  právne predpisy. 

 

 

      V Novej Dubnici dňa 15.12.2009 

                   

 

                                                                                                        Ing. Ján Šušaník, v.r.  

                                                                                                 primátor mesta Nová Dubnica  
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Príloha 1 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA NOVÁ DUBNICA  č. 12 / 2009 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia  

so sídlom na území mesta Nová Dubnica 
 

 

 

 

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej 

školy a dieťa v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica :  

 

Kategória škôl a školských zariadení 

 

Dotácia na mzdy a prevádzku  

na žiaka v eurách 

Základná umelecká škola 

Sad Duklianskych hrdinov 88/9 

Nová Dubnica 

 individuálna forma vyučovania 

 skupinová forma vyučovania 

754,317 € 

463,697 € 

Materská škola 

Petra Jilemnického 12/5, vrátane elokovaných pracovísk 

Nová Dubnica 1 889,313 € 

Školský klub detí  

pri ZŠ Janka Kráľa 1 

Nová Dubnica 244,375 € 

Centrum voľného času 

Jilemnického 12/5 

Nová Dubnica  172,745 € 

Zariadenie školského stravovania 

pri ZŠ Janka Kráľa 1 

Nová Dubnica  

 

 

81,360 € 
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Príloha 2 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA NOVÁ DUBNICA  č. 12 / 2009 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia  

so sídlom na území mesta Nová Dubnica 
 

 

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na žiaka v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická 

osoba a fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy,  materskej školy a  

školských zariadení, ktoré majú  sídlo na území mesta Nová Dubnica : 

 

Kategória škôl a školských zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku  

na 1 žiaka v eurách na rok 

Súkromná základná umelecká škola,  

SNP 96, Nová Dubnica 

 individuálna forma vyučovania 

 skupinová forma vyučovania 

 
 
 

478,600  € 
297,353  € 

Školská jedáleň pri Súkromnej základnej škole,  

SNP 96, Nová Dubnica 

 

71,568  € 

Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole,  

SNP 96, Nová Dubnica 

 

214,675  € 

Školská jedáleň pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, 
Trenčianska 66, Nová Dubnica 

 ZŠ - ŠJ stravníci 

 GYM8 - ŠJ stravníci 

 

 

71,598 € 

71,598 € 

Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, 
Trenčianska 66, Nová Dubnica 

215,052 € 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 
Puškinova 806, Nová Dubnica 

110,200 € 

 
 

 


