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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje:
1. návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne
záväzné nariadenie č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V zmysle čl. II. zákona č.182/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, pristupuje Mesto Žilina
k prehodnoteniu výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školské kluby detí,
centrum voľného času, zariadenia školského stravovania pri základných školách vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti a pre cirkevné a súkromné školské kluby detí, cirkevné
a súkromné zariadenia školského stravovania pri základných školách, cirkevné a súkromné
centrá voľného času a súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, ktorých typ Mesto
Žilina nezriaďuje, na rok 2017.
Podstatná zmena nastala v § 6 ods. 12 písm. j) 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, ktorá sa v prípade žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej
základnej umeleckej školy, dieťaťa cirkevnej materskej školy, dieťaťa súkromnej materskej
školy, dieťaťa cirkevného školského zariadenia, dieťaťa súkromného školského zariadenia,
dieťaťa v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach
školského stravovania odvoláva pri výpočte finančných prostriedkov na zákon č. 564/2004 Z.
z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na finančné prostriedky
určené pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Výška
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre súkromné a cirkevné školy a školské
zariadenia sa určí vo výške 90 % z aktuálnej výšky finančných prostriedkov určených školám
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Finančné prostriedky pre
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa vypočítajú na základe
skutočných nákladov na mzdy a prevádzku, ale nemôžu vo VZN prekročiť 100 % výšku
súčinu príslušného koeficientu z Prílohy č.3 k Nariadeniu vlády č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
a hodnoty jednotkového koeficientu – 78,87 € na rok na jedného prepočítaného žiaka. Podľa
usmernenia MŠVVaŠ SR má Mesto Žilina v prípade škôl a školských zariadení vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti možnosť dofinancovať ich výdavky nad rámec všeobecne
záväzného nariadenia z iných vlastných príjmov do výšky rozpočtu, ktorý nemusí byť
totožný s výpočtom VZN. Neštátnym školám a školským zariadeniam určí výšku
príspevku vo VZN len z finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa zákona č.
564/2004.

Týmto návrhom zmeny všeobecne záväzného nariadenia sa mení priemerná výška finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školského klubu detí v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Žilina, výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
cirkevných a súkromných školských klubov detí, priemerná výška finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Žilina, výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa cirkevných a
súkromných centier voľného času, priemerná výška finančných prostriedkov na žiaka školy
v zariadeniach školského stravovania pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina,
výška finančných prostriedkov na žiaka školy v zariadeniach školského stravovania pri
cirkevných a súkromných školách. Zmena tiež nastáva pre súkromné a cirkevné školy
a školské zariadenia, ktorých typ Mesto Žilina nezriaďuje, z dôvodu úpravy a zjednotenia
jednotkového koeficientu. Tieto zmeny sú
zapracované v prílohe s účinnosťou od
03.11.2017.
Finančný dopad na rozpočet mesta Žilina z dôvodu zmeny prílohy č.1 - má dopad na
výdavkovú časť rozpočtu vo výške:
CVČ, ŠKD, ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina: rozpočet zostáva nezmenený
z dôvodu možnosti dofinancovania nad rámec VZN
Cirkevné a súkromné CVČ: - 5 152,- EUR
Cirkevné a súkromné ŠKD: - 15 513,- EUR
Cirkevné a súkromné ŠJ: -8 823,- EUR
Cirkevné a súkromné ŠMŠ: + 443,- EUR
Cirkevné a súkromné CŠPP: + 5 288,- EUR
Cirkevné a súkromné ŠI: + 121,- EUR
SPOLU : - 23 636,- EUR
Pri cirkevných a súkromných školách a školských zariadeniach, pri ktorých sú záporné
hodnoty, nejde o vracanie finančných prostriedkov do rozpočtu Mesta Žilina, ale im budú
krátené mesačné finančné prostriedky od účinnosti VZN do konca kalendárneho roka 2017.
Vyčíslenie finančných prostriedkov, ktoré budú zaslané cirkevným a súkromným
zariadeniam nad rámec zákona za obdobie od účinnosti zákona č. 182/2017 t.j. od
1.9.2017 – 2.11.2017:
Cirkevné a súkromné CVČ: + 5 501,- EUR
Cirkevné a súkromné ŠKD: + 16 563,- EUR
Cirkevné a súkromné ŠJ: + 9 455,- EUR
SPOLU : + 31 519,- EUR
Príklad výpočtu:
Účinnosť VZN - od 3.11. do 31.12.2017 – 59 dní
napr. CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
(3 523 detí, koeficient štát 78,87, 100 % koeficient nariadenia vlády 1,1) – od 3.11. výpočet
100 % financií podľa koeficientu = 78,87*3 523*1,1/365*59 dní = 49 405,62
Od 1.1.2017 – 2.11.2017 – 306 dní - platná výška VZN 131,99, výška financií podľa
skutočných nákladov = 3 523*131,99/365*306 = 389 836,3
spolu na rok 2017 v zmysle VZN : 439 242
schválený rozpočet na mzdy a prevádzku na rok 2017 : 465 000
do výšky schváleného rozpočtu dofinancuje Mesto Žilina CVČ vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti z iných vlastných príjmov : 25 758
výpočet výšky finančných prostriedkov do VZN od 3.11.2017 = 49 405,62/3 523/59*365 =
86,76 = 100 %, 78,08 = 90 % pre cirkevné a súkromné CVČ

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 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
vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. ....../2017,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016
o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia sa mení takto:
1. V článku 2 ods. 4 znie:
4. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v školskom
klube detí základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podielom
rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií, nákladov na odstránenie havárií
a kapitálových výdavkov) všetkých školských klubov detí základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a počtom všetkých detí navštevujúcich
školské kluby detí základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09.
predchádzajúceho roka. V prípade, že táto výška prekračuje 100 % výšky súčinu
príslušného koeficientu z Prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády SR č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov a hodnoty jednotkového koeficientu na rok na jedného prepočítaného žiaka,
vo VZN sa určí ako priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
suma vypočítaná podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Výška finančných
prostriedkov pre zriaďovateľov súkromných a cirkevných školských klubov detí
základných škôl, zriadených na území mesta Žilina, sa určí vo výške 90 %
z finančných prostriedkov vypočítaných na dieťa školského klubu detí základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Rozpočet pre súkromných a cirkevných
zriaďovateľov sa určí podľa počtu detí v školskom klube detí základnej školy k 15.09.
predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Mesto Žilina má
možnosť dofinancovať výdavky školských klubov detí základných škôl vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti nad rámec Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov z iných vlastných príjmov.
2. V článku 2 ods. 5 znie:
5. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v centre
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podielom rozpočtu na
mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií, nákladov na odstránenie havárií
a kapitálových výdavkov) centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Žilina a počtom všetkých detí v centre voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 podľa stavu
k 15.09. predchádzajúceho roka a v zozname členov centra voľného času od 15 do 25
rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Žilina. V prípade, že táto výška
prekračuje 100 % výšky súčinu príslušného koeficientu z Prílohy č. 3 k Nariadeniu
vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov a hodnoty jednotkového koeficientu na rok na jedného
prepočítaného žiaka, vo VZN sa určí ako priemerná výška finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku suma vypočítaná podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov. Výška finančných prostriedkov pre zriaďovateľov súkromných
a cirkevných centier voľného času, zriadených na území mesta Žilina, sa určí vo výške
90 % z finančných prostriedkov vypočítaných na dieťa centra voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Rozpočet pre súkromných a cirkevných
zriaďovateľov sa určí podľa počtu detí v centre voľného času k 15.09.
predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 do dovŕšenia 15
rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Žilina. Mesto Žilina má možnosť
dofinancovať výdavky centra voľného času vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nad
rámec Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov z iných vlastných príjmov.
Finančné prostriedky sa poskytujú na 1 dieťa v 1 záujmovom krúžku v 1 centre
voľného času podľa tohto bodu. Ak zákonný zástupca prihlási dieťa do dvoch a viac
centier voľného času vrátane centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Žilina, finančné prostriedky sa poskytnú centru voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Žilina. Ak zákonný zástupca prihlási dieťa do dvoch a viac centier
voľného času okrem centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
a zriaďovatelia sa nedohodnú na jednom prijímateľovi finančných prostriedkov,
prijímateľa finančných prostriedkov určí Mesto Žilina.
3. V článku 2 ods. 6 znie:
6. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka školy
v zariadeniach školského stravovania pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Žilina sa určí podielom rozpočtu na mzdy a prevádzku (bez účelových dotácií,
nákladov na odstránenie havárií a kapitálových výdavkov) všetkých zariadení
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a počtom všetkých
žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina evidovaných
v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho
roka. V prípade, že táto výška prekračuje 100 % výšky súčinu príslušného koeficientu
z Prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a hodnoty jednotkového
koeficientu na rok na jedného prepočítaného žiaka, vo VZN sa určí ako priemerná
výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku suma vypočítaná podľa
Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov. Výška finančných prostriedkov pre
zriaďovateľov súkromných a cirkevných zariadení školského stravovania pri školách,
zriadených na území mesta Žilina, sa určí vo výške 90 % z finančných prostriedkov
vypočítaných na žiaka školy v zariadení školského stravovania pri škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina. Rozpočet pre súkromných a cirkevných
zriaďovateľov sa určí podľa počtu žiakov školy do dovŕšenia 15 rokov veku k 15.09.
predchádzajúceho roka zo štatistiky Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. Mesto Žilina má
možnosť dofinancovať výdavky v zariadeniach školského stravovania pri školách vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nad rámec Nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov z iných vlastných príjmov.

Článok 2
Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
11/2017, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016 o výške finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia.
2.

Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským
dňa ..............

zastupiteľstvom v Žiline

3.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť odo dňa 03.11.2017.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

Príloha č.1:
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Žilina
na rok 2017
Priemerná výška
finančných
prostriedkov na
mzdy a prevádzku
pre školy a školské
zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta
Žilina rok 2017 (€)

Výška finančných
prostriedkov na
mzdy a prevádzku
pre cirkevné a
súkromné školy a
školské zariadenia
na rok 2017 (€)

2 232,34

2 009,11

x

5 690,94

1 110,67

999,60

360,00

324,00

Dieťa školského klubu detí

303,23

272,91

Dieťa centra voľného času

86,76

78,08

Potenciálny stravník - žiak základnej školy

141,97

127,77

Dieťa v centre špeciálno-pedagogického
poradenstva

X

166,89

Dieťa školského internátu do 15 rokov veku

x

Kategória školy, školského zariadenia

Dieťa materskej školy
Dieťa špeciálnej materskej školy
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vyučovania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania

1 251,51

