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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna v zmysle § 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
zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie a spôsob použitia dotácie
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa a žiaka
školského zariadenia na príslušný kalendárny rok, zriadených na území mesta Brezno a to
v zriaďovateľskej pôsobnosti
a) mesta
b) inej právnickej alebo fyzickej osoby (ďalej len „súkromnej školy a školského zariadenia“)
pričom takto zriadená škola a školské zariadenie je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení SR
§2
Vymedzenie pojmov
1) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na
mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní zamestnancov, ktorí
zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy
a školského zariadenia. Ďalej zahŕňa 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.
Dotácia na mzdy sa určuje v závislosti od druhu školy a školského zariadenia, typu školy
a školského zariadenia, od vekového zloženia a platového zaradenia zamestnancov, od
prepočítaného počtu zamestnancov vzhľadom na úväzok, od formy štúdia.
2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských
zariadení a zahŕňa všetky výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR
v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby.
3) Hospodárnosť je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov,
prác a služieb pri zachovaní primeranej úrovne a kvality.
4) Efektívnosť je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným
prostriedkom.
5) Účinnosť je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti
vzhľadom na použité verejné prostriedky.
6) Účelnosť je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom
použitia.
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7) Výkonový ukazovateľ je počet žiakov základnej umeleckej školy, detí materskej školy, detí
a žiakov školských zariadení, ktoré sú zriadené podľa §1 tohto VZN. Rozhodným pre pridelenie
dotácií na mzdy a prevádzku v kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR
40-01.
8) Prijímateľ dotácie školy a školského zariadenia definovaného v § 1 tohto VZN je :
a) základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Brezno;
b) zriaďovateľ súkromnej školy a školského zariadenia;
9) Poskytovateľ dotácie je Mesto Brezno.

II. ČASŤ
§3
Dotácia na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia
Mesto Brezno určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový
ukazovateľ :
Kategória školy, školského zariadenia

Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov
Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo veku do troch rokov
Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo veku od troch rokov
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vyučovania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania
Žiak školského klubu detí
Žiak centra voľného času
Žiak školského strediska záujmovej činnosti
Potenciálny stravník – žiak základnej školy
Poslucháč jazykovej školy

Normatív pre obecné
školy a školské
zariadenia

v EUR
Normatív pre
cirkevné a
súkromné školy
a školské zariadenie

x
1 788

x
1 039,50

x

x

x

x

731

x

445
415
166,70
x
95,50
x

x
x
x
x
x
x

§4
Dotácia pre školu a školské zariadenie
1) Ročná výška dotácie pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin výkonového ukazovateľa
vykázaného podľa § 2 ods. 7 tohto VZN a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa a žiaka školského zariadenia, určenej podľa
jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení v § 3 tohto VZN.
Ročná dotácia sa poskytuje v celých eurách po matematickom zaokrúhlení súčinu.
2) Poskytovateľ poskytuje dotáciu zriaďovateľovi súkromnej školy a školského zariadenia na
základe písomnej žiadosti.
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3) Poskytovateľ oznámi zriaďovateľovi súkromnej školy a školského zariadenia výšku dotácie na
kalendárny rok najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí zákona o štátnom rozpočte.
4) Dotácia stanovená podľa ods. 1 bude poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne vo výške 1/12
ročnej dotácie a to vždy 20-teho dňa v mesiaci, okrem mesiaca január a december kalendárneho
roka. V prípade, že 20-ty deň v mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, bude mu táto
poskytnutá prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja.
V mesiaci január a december kalendárneho roka bude dotácia poskytnutá do 10-teho dňa v mesiaci.
5) Poskytovateľ poskytne dotáciu na mzdy a prevádzku nasledovne :
a) materskej škole, školskému klubu detí, zariadeniu školského stravovania, ktoré sú súčasťou
základnej školy s právnou subjektivitou a ktorej zriaďovateľom je Mesto Brezno na výdavkový účet
základnej školy;
b) základnej umeleckej škole a centru voľného času, ktorých zriaďovateľom je Mesto Brezno na
výdavkový účet školy a školského zariadenia;
c) súkromnej škole a školskému zariadeniu na účet jej zriaďovateľa.

III. ČASŤ
§5
Použitie dotácie
1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť v súlade s rozpisom
dotácie na kalendárny rok. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne,
efektívne, účinne a účelne.
§6
Zúčtovanie dotácie
1) Prijímateľ dotácie súkromnej školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia poskytnutá
podľa § 4 je povinný zúčtovať dotáciu s poskytovateľom štvrťročne a to vždy k 10-temu dňu
mesiaca po skončení štvrťroka.
2) Prijímateľ dotácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezno, ktorému bola dotácia poskytnutá
podľa § 4 je povinný zúčtovať dotáciu s poskytovateľom jedenkrát ročne a to vždy k 31. 12.
príslušného kalendárneho roka.
3) V prípade, že poskytnutá dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. kalendárneho roka, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet poskytovateľa a to najneskôr 31. 12.
príslušného kalendárneho roka.
§7
Kontrola použitia dotácie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva Mesto Brezno a ostatné oprávnené orgány.
2) Prijímateľ dotácie je povinný pri kontrole predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne,
efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

VZN – 11/2009

5z5
§8
Sankcie

1) Poskytovateľ zníži o 30 % prijímateľovi dotáciu pri zistení neefektívneho, nehospodárneho,
neúčelného a neúčinného vynaloženia pridelených dotácií. Znížená dotácia bude prijímateľovi
poskytovaná po dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov, počnúc nasledujúcim mesiacom,
v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.
2) Poskytovateľ zníži o 30 % prijímateľovi dotáciu pri zistení poklesu výkonových ukazovateľov
o viac ako 20 % z počtu vykázaného podľa § 2 ods. 7 tohto VZN. Znížená dotácia bude
prijímateľovi poskytovaná po dobu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov, počnúc nasledujúcim
mesiacom, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.
3) Sankcia podľa predchádzajúceho bodu sa neuplatní, ak prijímateľ dotácie pri poklese
výkonových ukazovateľov o viac ako 20 % z počtu vykázaného podľa § 2 ods. 7 tohto VZN
požiada poskytovateľa do 5 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo o poskytovanie dotácie
na znížený počet výkonových ukazovateľov. Poskytovateľ zníži prijímateľovi dotácie výšku
prideľovaných finančných prostriedkov podľa skutočností uvedených v žiadosti prijímateľa od
nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli skutočnosti rozhodné pre pridelenie dotácie
písomne oznámené poskytovateľovi dotácie.

IV. ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§9
Spoločné ustanovenia
1) Zmena výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa a žiaka
školského zariadenia sa môže uskutočniť len zmenou všeobecne záväzného nariadenia.
2) Dotácia poskytnutá školám a školským zariadeniam podľa § 1 tohto VZN bude schválená
v rozpočte mesta Brezno na rozpočtový rok 2010.
§ 10
Účinnosť
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

