
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  

NÁVRH 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č.   /2022 

 

o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

  

 

Článok 1 

 

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej 

VZN) pozostávajú z týchto častí: 

a) finančné prostriedky na mzdy, ktoré  zodpovedajú  aktuálnej  ekonomickej rozpočtovej  

klasifikácii definovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky v rozpočtovej 

klasifikácii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a 620 – poistné 

a príspevok do poisťovní, 

b) finančné prostriedky na prevádzku, ktoré zodpovedajú aktuálnej ekonomickej rozpočtovej 

klasifikácii  definovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky v rozpočtovej 

klasifikácii 630 – tovary a služby a 640 – bežné transfery, bez účelovo určených finančných 

prostriedkov. 

 

 

Článok 2 

Podrobnosti financovania 

 

1.  Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej  umeleckej 

školy (osobitne pre individuálnu a pre skupinovú formu vyučovania) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta  Žilina  sa  určí podľa platných právnych predpisov1).  

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre základné umelecké školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Žilina v zmysle VZN sa vypočítajú ako súčin počtu žiakov evidovaných 

v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka od 5 

rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku  (osobitne pre individuálnu a pre skupinovú formu 

vyučovania) a koeficientu z Prílohy č.1 tohto VZN v súlade s účinnosťou VZN. 

 

2. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podľa platných právnych predpisov1). 

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Žilina v zmysle VZN sa vypočítajú ako súčin počtu detí v materských školách 

evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. 

predchádzajúceho roka a koeficientu z Prílohy č.1 tohto VZN v súlade s účinnosťou VZN. 

 

3. Priemerná výška  finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina 

sa určí podľa platných právnych predpisov1). 

________________________ 
1) Príloha č. 3 Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, 
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre konkrétny rozpočtový rok 
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Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v zmysle VZN                    

sa vypočítajú ako súčin počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v materských školách evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu 

k 15.09. predchádzajúceho roka a koeficientu z Prílohy č.1 tohto VZN v súlade s účinnosťou 

VZN. 

 

4.  Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v školskom klube 

detí základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podľa platných 

právnych predpisov1).  

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre školské kluby detí základných škôl          

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v zmysle VZN sa vypočítajú ako súčin počtu detí  

v školských kluboch evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu  

k 15.09. predchádzajúceho roka a koeficientu z Prílohy č.1 tohto VZN v súlade s účinnosťou 

VZN.  

 

5.  Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a člena v centre 

voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina sa určí podľa platných právnych 

predpisov1). 

     Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre centrá voľného času v zriaďovateľskej            

pôsobnosti Mesta Žilina v zmysle VZN sa vypočítajú ako súčin počtu detí a členov       

v centrách voľného času  v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Žilina s trvalým pobytom na  

území mesta Žilina do dovŕšenia 25 rokov veku evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ 

SR) 15-01  podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka a koeficientu z Prílohy č.1 tohto VZN 

v súlade s účinnosťou VZN. Finančné prostriedky sa poskytujú na 1 dieťa a člena v 1 

záujmovom  krúžku v 1 centre voľného času podľa tohto bodu. Centrá voľného času 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti Mesta Žilina poskytnú zriaďovateľovi spolu so štatistikou aj 

menný zoznam detí a členov (Príloha č.2). 

 

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 podľa 

platných právnych predpisov1).  

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre zariadenia školského stravovania pri školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v zmysle tohto VZN sa vypočítajú ako súčin  počtu 

detí v zariadeniach školského stravovania pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Žilina evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. 

predchádzajúceho roka a koeficientu z Prílohy č.1 tohto VZN v súlade s účinnosťou VZN. 

 

7.  Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia je uvedená v Prílohe č. 1 tohto VZN. 

 

8.  Mesto Žilina môže dofinancovať potreby škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti aj z iných vlastných príjmov nad rámec VZN. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 
1) Príloha č. 3 Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, 
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre konkrétny rozpočtový rok 
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Článok 3 

Lehota na predloženie údajov 

 

1. Lehotu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina na  

predloženie údajov potrebných na výpočet finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

určuje Mesto Žilina do 25.9. roka, predchádzajúceho konkrétny rozpočtový rok.   

 

 

Článok  4 

Poskytnutie finančných prostriedkov 

 

1. Finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku podľa tohto všeobecne záväzného            

 nariadenia  sa poskytujú  mesačne v termíne do posledného pracovného dňa v mesiaci, okrem   

     mesiaca december, kedy budú poskytnuté do 30. dňa. 

Dňom poskytnutia finančných prostriedkov sa rozumie deň odpísania z účtu poskytovateľa             

finančných prostriedkov. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší: 

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 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 zastupiteľstvom v Žiline dňa 

................. 

 

3. Všeobecne záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  01.04.2022. 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Peter Fiabáne 

                                                                                                       primátor mesta Žilina                                                                                                                                                                     
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                                                                                                                                    Príloha č. 1 

 

 

 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória školy, školského zariadenia 

Priemerná výška finančných 
prostriedkov na mzdy a 

prevádzku pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Žilina (€) 

  

  

  

Dieťa materskej školy  2 694,51 
  

Dieťa so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami materskej 
školy 

2 882,04 
  

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania 1 450,89 
  

  

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej  forme vzdelávania 473,76 
  

  

Dieťa v školskom klube detí 592,2 
  

Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 108,57 
  

Potenciálny stravník - žiak základnej školy 177,66 
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Príloha č. 2 

 

 

Menný zoznam detí a členov CVČ        

(formát Excel) 

 

 

 

 

Por. 
č. Priezvisko Meno 

Dátum narodenia 
(deň, mesiac, rok) Adresa trvalého bydliska 

          

          

          

 

 

 

 


