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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky a spôsobu poskytnutia
finančných prostriedkov a spôsobu použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na:
a) žiaka základnej umeleckej školy podľa formy vyučovania, dieťa materskej školy, dieťa
školského zariadenia, jedno hlavné jedlo v školskej jedálni pre žiaka základnej školy, jedno
hlavné jedlo v školskej jedálni pre dieťa materskej školy, jedno hlavné jedlo vo výdajnej
školskej jedálni s prevozom stravy pre dieťa materskej školy, jedno doplnkové jedlo vo
výdajnej školskej jedálni s prevozom stravy pre dieťa materskej školy a jedno doplnkové jedlo
v školskej jedálni pre dieťa materskej školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Brezno,
b) dieťa materskej školy na území mesta Brezna, ktorej zriaďovateľom je iná právnická alebo
fyzická osoba (ďalej len „súkromná materská škola“),
a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky; lehoty na predloženie údajov, podľa ktorých budú financované
základné umelecké školy, materské školy, školské zariadenia; deň v mesiaci, do ktorého sa
poskytujú finančné prostriedky a podrobnosti financovania základných umeleckých škôl,
jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení.
§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 za zamestnancov,
ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces a za zamestnancov, ktorí zabezpečujú
prevádzku školy a školského zariadenia. Dotácia zahŕňa výdavky na nemocenské dávky
a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov. Dotácia na mzdy
nezahŕňa výdavky na odchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku
na starobný dôchodok a na odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku
vyplácané podľa osobitných predpisov.
2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských
zariadení podľa § 1 a zahŕňa všetky výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom
financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary
a služby.
3) Dotácia na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Brezna
nezahŕňa príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu
povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov v súlade s osobitnými predpismi.
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4) Dotácia na mzdy a prevádzku súkromnej materskej školy zriadenej na území mesta Brezna
zahŕňa dotáciu na výchovno-vzdelávací proces a dotáciu na stravovanie detí súkromnej
materskej školy – režijné náklady.
5) Pri určení výšky dotácie určenej v § 3 všeobecne záväzného nariadenia boli zohľadnené:
- forma organizácie výchovy a vzdelávania,
- zaradenie zamestnancov škôl a školských zariadení do platových tried, pracovných tried
a skutočnosť, či zamestnanci poberajú kreditový príplatok a jeho výška, osobné ohodnotenie
zamestnancov,
- energetická náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie,
- výška nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých
mestom
- potrebu vykonania revízie zariadení.
6) Výkonový ukazovateľ je:
a) počet žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania od 3 rokov veku
najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ktorý škola vykázala k 15. septembru 2016 v štatistickom
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01,
b) počet žiakov základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania od 3 rokov veku
najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ktorý škola vykázala k 15. septembru 2016 v štatistickom
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01,
c) počet detí materskej školy, ktorý škola vykázala k 15. septembru 2016 v štatistickom výkaze
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01,
d) počet detí v školskom klube detí, ktorý škola a školské zariadenie vykázali k 15. septembru
2016 v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 3-01,
e) počet detí centra voľného času, ktorý školské zariadenie vykázalo k 15. septembru 2016
v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 15-01,
f) počet hlavných jedál v školskej jedálni prepočítaný a predpokladaný na kalendárny rok 2017
podľa nahláseného počtu stravníkov (žiakov základnej školy) k 30.09.2016,
g) počet hlavných jedál vo výdajnej školskej jedálni s prevozom stravy prepočítaný
a predpokladaný na kalendárny rok 2017 podľa nahláseného počtu stravníkov (detí materskej
školy) k 30.09.2016,
h) počet hlavných jedál v školskej jedálni prepočítaný a predpokladaný na kalendárny rok 2017
podľa nahláseného počtu stravníkov (detí materskej školy) k 30.09.2016,
ch) počet doplnkových jedál vo výdajnej školskej jedálni s prevozom stravy prepočítaný a
predpokladaný na kalendárny rok 2016 podľa nahláseného počtu stravníkov (detí materskej
školy) k 30.09.2016,
i) počet doplnkových jedál v školskej jedálni prepočítaný a predpokladaný na kalendárny rok
2017 podľa nahláseného počtu stravníkov (detí materskej školy) k 30.09.2016,
j) počet detí súkromnej materskej školy, ktorý škola vykázala k 15. septembru 2016
v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.
7) Prijímateľom dotácie pre školy a školského zariadenia definované v § 1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia sú :
a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Brezna
b) zriaďovateľ súkromnej materskej školy zriadenej na území mesta Brezna.
8) Poskytovateľom finančných prostriedkov je mesto Brezno. Finančné prostriedky sa
poskytujú formou dotácií.
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9) Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný poskytovateľovi predložiť údaje
o výkonových ukazovateľoch na nasledujúci kalendárny rok pre účely financovania:
- vyplývajúcich zo štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 v termíne do 25. septembra
kalendárneho roka,
- vyplývajúcich zo štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 v termíne do 25. septembra
kalendárneho roka,
- vyplývajúcich zo štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 v termíne do 25. septembra
kalendárneho roka,
- údaje o počte stravníkov v školských jedálňach a výdajných školských jedálňach podľa počtu
prihlásených stravníkov k 30.9. kalendárneho roka (detí materských škôl, žiakov základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna) v termíne do 25. októbra kalendárneho roka.

II. ČASŤ
§3
Dotácia na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
na jeden výkonový ukazovateľ
a ročná dotácia pre školy a školské zariadenia
1) Mesto Brezno určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na jeho území na jeden výkonový ukazovateľ nasledovne:

Zriaďovateľ

Výkonový ukazovateľ

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej
forme vyučovania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania
Dieťa materskej školy
Dieťa školského klubu detí
Dieťa centra voľného času
Hlavné jedlo v školskej jedálni – žiaci základnej
Mesto Brezno
školy
Hlavné jedlo vo výdajnej školskej jedálni s prevozom
stravy – deti materskej školy
Hlavné jedlo v školskej jedálni – deti materskej školy
Doplnkové jedlo vo výdajnej školskej jedálni
s prevozom stravy – deti materskej školy
Doplnkové jedlo v školskej jedálni – deti materskej
školy
Právnická
alebo Dieťa súkromnej materskej školy
fyzická osoba

Dotácia na
mzdy a
prevádzku na
jeden
výkonový
ukazovateľ
v EUR
1 252,00
434,00
2 094,00
432,00
251,00
0,87
0,87
0,83
0,18
0,17
2 081,00
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2) Ročná výška dotácie pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin počtu výkonových
ukazovateľov vykázaných podľa § 2 ods. 6 tohto všeobecne záväzného nariadenia a ročnej
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ určenej podľa jednotlivých
kategórií škôl a školských zariadení v § 3 ods.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Ročná
dotácia sa poskytuje v celých eurách po matematickom zaokrúhlení súčinu.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľovi súkromnej materskej školy na
základe písomnej žiadosti.
2) Poskytovateľ oznámi zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a školám a školským
zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených
podľa § 6 ods. 12 písm. c) tretieho bodu 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
na príslušný rok najneskôr do 31. januára.
3) Finančné prostriedky stanovené podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia budú
poskytované prijímateľovi dotácie mesačne najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca, ak
prijímateľ dotácie splnil všetky podmienky určené všeobecne záväzným nariadením
a poskytovateľom dotácie. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň
pracovného pokoja, bude mu táto poskytnutá prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja.
4) Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky 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 materskej škole na účet jej zriaďovateľa.

III. ČASŤ
§5
Použitie dotácie
1) Prijímateľ dotácie je povinný pridelené finančné prostriedky použiť v súlade s rozpisom
dotácie na kalendárny rok na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia. Použité finančné
prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
§6
Zúčtovanie dotácie
1) Prijímateľ dotácie pre súkromnú materskú školu, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa §
4 tohto všeobecne záväzného nariadenia, je povinný zúčtovať dotáciu s poskytovateľom
štvrťročne, a to vždy k 15. dňu mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka, štvrtý štvrťrok
kalendárneho roka zúčtuje dotáciu do 31.12. kalendárneho roka.
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2) Prijímateľ dotácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna, ktorému bola dotácia
poskytnutá podľa § 4 tohto všeobecne záväzného nariadenia, je povinný zúčtovať dotáciu
s poskytovateľom jedenkrát ročne, a to vždy k 31. 12. 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
do 31. 12. kalendárneho roka.

§7
Kontrola použitia dotácie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto všeobecne záväzného nariadenia 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.

IV. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§8
Spoločné ustanovenia
1) Zmena výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského
stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta Brezna sa môže
uskutočniť len zmenou všeobecne záväzného nariadenia.
2) Dotácia poskytnutá školám a školským zariadeniam podľa § 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia bude schválená v rozpočte mesta Brezna na rozpočtový rok 2017.
§9
Záverečné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského
zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo
zriadených na území mesta Brezna na rok 2017 nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecné
záväzné nariadenie číslo: VZN – 18/2015.

Strana 6 z 6

