
 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 29. 11. 2012 
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VZN  nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2013 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 

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 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 vydáva pre územie 

mesta Nová Dubnica  

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia  

 

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 

 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie /VZN/ určuje výšku dotácie na osobné 

a prevádzkové náklady na žiaka 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, vedy, 

výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 

republiky.  

 

2. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa 

výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, 

osobný príplatok, príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, 

kreditový príplatok, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo 

v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas vyplácaných 

pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za 

podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, výdavky za poistné 

a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických 



a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia, výdavky na 

odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške 

dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na nemocenské dávky 

a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.  

 

3. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl 

a školských zariadení uvedených v článku l ods. 1 tohto VZN a zahŕňa výdavky za 

tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácií 

rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné 

náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú 

údržbu v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie. 

 

Článok 2 

Príjemca dotácie 

 

1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú : 

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

- Materská škola, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 

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

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

- Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Janka Kráľa 33/1, Nová Dubnica 

- Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Janka Kráľa 33/1, Nová Dubnica  

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

            alebo náboženská spoločnosť, 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 ako súčasť Súkromnej základnej školy, SNP 96, Nová Dubnica 

- Školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy, SNP 96, Nová Dubnica 

- Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 

Nová Dubnica 

- Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 

Nová Dubnica 

- Materská škola ako súčasť Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 

Nová Dubnica 

- Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Puškinova 806/27, 

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 žiadosti. 

 

3. Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie podľa článku č. 2 písm. b/ je : 

a/  písomná forma 

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

                 žiadosť o dotáciu vzťahuje  

 c/ názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné údaje, bankové spojenie  



 d/ názov a sídlo školy alebo školského zariadenia, na ktoré poskytnutie dotácie  

                predkladá  

e/ počty žiakov podľa štatistických výkazov, na ktoré je žiadosť predkladaná 

 f/ čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej  

         prílohách sú pravdivé a správne.  

    Nesprávne,  nepravdivo a neúplne  vyplnená  žiadosť je považovaná  za neplatnú.     

    Uvedenie nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov  v žiadosti o dotáciu a jej     

     povinných prílohách je považované  za  porušenie pravidiel a podmienok, za  

     ktorých sú verejné prostriedky  prideľované.  

 

4. Podmienkami na poskytnutie dotácie sú :  

       a)  názov sídla zriaďovateľa v meste Nová Dubnica 

       b)  zaradenie v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu  SR  

       c)  vydaná zriaďovacia listina  

d)  písomná žiadosť zriaďovateľa o poskytnutie dotácie  

       e)  vyplnený a odoslaný zriaďovateľom príslušný výkaz Škol. MŠ SR  40-0, ktorým  

sa zisťuje počet detí a žiakov k 15. Septembru predchádzajúceho kalendárneho  

roka 

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

Nová  Dubnica  a príjemcom dotácie v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b.  

 

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

pôsobnosti mesta Nová Dubnica na príslušný rok je predloženie kvalifikovaného 

návrhu rozpočtu do 30.10. predchádzajúceho roku. 

 

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  žiaka základnej umeleckej školy, na 

dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová 

Dubnica. 

3. Výška dotácie je podmienená počtom detí a žiakov základnej umeleckej školy, materskej 

školy a školského zariadenia vo veku do 15 rokov, vykázaných v štatistickom výkaze Škol. 

MŠ SR 40-01 k 15. 09. predchádzajúceho kalendárneho roku. Rozhodným počtom je 

počet:  

a/  žiakov základnej umeleckej školy  v individuálnej forme  vzdelávania  a v skupinovej  

        forme vzdelávania od troch rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku podľa   

       stavu  k 15. septembru začínajúceho školského roka, v cirkevných školách a v  

       súkromných školách žiakov do 15 rokov veku, 

     b/ detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,   

     c/  detí  v  školských klubov  detí  podľa  stavu k 15. septembru začínajúceho školského  



          roka,   

     d/  všetkých žiakov základných škôl, základných škôl  pre  žiakov so špeciálnymi   

           výchovno-vzdelávacími potrebami podľa stavu k 15. septembru začínajúceho  

           školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo  

           náboženskej spoločnosti a  inej právnickej osoby  alebo fyzickej osoby;  v cirkevných  

           školách a v súkromných školách žiakov do 15 rokov veku.  

 
4. Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre centrá voľného času použijú 

údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do 15 rokov veku s trvalým pobytom na 

území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.  

 

5. Poskytovateľom  finančných  prostriedkov je  mesto Nová Dubnica. Finančné  prostriedky  

sa  poskytujú  formou dotácií. 

 

6. V prípade, že 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. 

 

7. 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.  

 

8. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej  

školy a dieťa školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Nová Dubnica na  

príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto VZN.  

 

9. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je cirkev 

alebo súkromný zriaďovateľ sa určuje vo výške 88 % z dotácie určenej pre základnú 

umeleckú školu, materskú školu  a školské zriadenia podľa prílohy č. 2, ktorá je 

súčasťou tohto VZN.  

 

Článok 4 

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 

 

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

eurách stanovenú percentom , ktoré je vypočítané ako podiel rozpočtovanej sumy 

jednotlivých zariadení podľa článku 2 na celkovom rozpočtovanom výnose z podielovej 

dane pre fyzické osoby /PDFO/ pre mesto Nová Dubnica spolu s právnymi subjektmi. 

Týmto percentom je potom prenásobený skutočný mesačný výnos z PDFO , ktorý príde 

na mesto Nová Dubnica. Takto sa postupuje 11 mesiacov v roku a 12-ty mesiac sa 

dopočíta výnos z PDFO tak , aby bol naplnený rozpočet pre daný subjekt na 100 %, a to 

do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

2. Dotácia sa poskytne na účet žiadateľa uvedený v žiadosti o dotáciu. O každom poukázaní 

dotácie bude žiadateľ písomne informovaný „avízom o poukázaní finančných 

prostriedkov“.  

 



 

Článok 5 

Použitie dotácie 

 

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

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

3. Príjemca dotácie  je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej 

použitia, zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so 

zákonom o účtovníctve.  

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

/analýza príjmov a výdavkov/ ustanovených v zmluve o poskytnutí dotácie. 

 

5. Nevyužitú dotáciu je potrebné vrátiť na účet mesta Nová Dubnica - 4408752001/5600 do 

31.12.  príslušného kalendárneho roku. 
 

       

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 predložiť všetky potrebné doklady, preukazujúce 

hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.  

 

 

 

 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 13. 12. 2012,  

uznesením č. 127.  

2. Toto VZN nadobúda účinnosť  dňom 01. 01. 2013.  

3. Týmto VZN Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici zároveň ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Nová Dubnica č. 1/2011 v znení dodatku č. 11/2011. 

 

 

                   

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor mesta Nová Dubnica 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 7/2012 

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 

 
 

 

 

Minimálny objem dotácie 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 

680,238 € 

417,690 € 

Materská škola 

Petra Jilemnického 12/5, vrátane alokovaných pracovísk 

Nová Dubnica 1628,991 € 

Školský klub detí  

pri ZŠ Janka Kráľa 33/1 

Nová Dubnica 95,472 € 

Centrum voľného času 

Jilemnického 12/5 

Nová Dubnica  65,637 € 

Zariadenie školského stravovania 

pri ZŠ Janka Kráľa 33/1 

Nová Dubnica  

 

 

107,406 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 7/2012 

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 

 
 

 

 

Minimálny objem dotácie 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 

 
 
 

 598,610 € 
 367,570 € 

Školská jedáleň pri Súkromnej základnej škole,  

SNP 96, Nová Dubnica 

 

94,520 € 

Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole,  

SNP 96, Nová Dubnica 

 

84,020 € 

Školská jedáleň pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, 
Trenčianska 66/28, Nová Dubnica 

 ZŠ - ŠJ stravníci 

 GYM8 - ŠJ stravníci 

 

 

94,520 € 

94,520 € 

Materská škola pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, 
Trenčianska 66/28, Nová Dubnica 

1433,510 € 

Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, 
Trenčianska 66/28, Nová Dubnica 

84,020 € 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 
Puškinova 806/27, Nová Dubnica 

105,020 

 
 

 

 

 


