
 

 

  Mesto Vrbové   

 Mestský úrad, Ulica gen. M. R. Štefánika  č. 15/4, 922 03  Vrbové 

  

VZN č. 6/2023 vyvesený na úradnej tabuli v meste Vrbové  dňa:  14.03.2023 
VZN č. 6/2023 prerokovaný  a  schválený v MsZ dňa: 29.03.2023 
VZN č. 6/2023 bol po schválení vyvesený na úradnej tabuli dňa: 30.03.2023 
VZN č. 6/2023 po schválení nadobúda účinnosť dňom 14.04.2023.  

Mesto Vrbové v zmysle ustanovenia § 6 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení 
v platnom znení, podľa § 6 ods. 12 zákona  č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a  zákona č. 583/2004 Z.z.                    
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 

v  y  d  á  v  a 

pre územie mesta Vrbové 

   
Všeobecne záväzné nariadenie 

 č. 6/2023 

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  
na dieťa/žiaka  

škôl a školských zariadení na území mesta Vrbové 
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Mesto Vrbové v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov  a  zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška 
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta 
Vrbové. 

                                                                         § 1 
Úvodné ustanovenia 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) v súlade s § 6                 
ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a  školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov je určenie podrobností financovania, lehoty      
na predloženie údajov, podľa ktorých sa bude financovať, výšky finančných prostriedkov 
a deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na 
dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí a žiaka zariadenia školského 
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové na príslušný kalendárny rok                  
so zohľadnením špecifík jednotlivých škôl a školských zariadení a pre zriaďovateľa 
cirkevného školského zariadenia, ktoré je zriadené na území mesta Vrbové. 

2. Zriaďovateľom Cirkevnej základnej umeleckej školy sv. Gorazda vo Vrbovom je 
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Ul. J. Hollého 10, 917 66 Trnava. 

§ 2 
Vymedzenie pojmov  

Na účely tohto VZN sa rozumie: 

1. Finančné prostriedky na mzdy - určené na bežné výdavky (financovanie osobných 
nákladov) a zahŕňajú: 
- výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vyplácané pedagogickému 

a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok  
a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom; 

- výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom                             
za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia; 

- výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne                
vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve;  

- výdavky na nemocenské a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných 
predpisov. 
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2. Finančné prostriedky na prevádzku - určené na bežné výdavky škôl a školských 
zariadení, zahŕňajú výdavky na tovary a služby (financovanie prevádzkových nákladov). 

§ 3 
Príjemca finančných prostriedkov  

Príjemcom finančných prostriedkov je: 

1. materská škola;  

2. školské kluby detí a zariadenia školského stravovania, ktoré sú súčasťou základných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové; 

3. zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, ktorá je zriadená na území mesta 
Vrbové.  

                                                                        § 4 
Podrobnosti financovania  

Mesto Vrbové financuje náklady na školy a školské zariadenia podľa § 3 ods. 1 a 2  tohto 
VZN v príslušnom kalendárnom roku podľa údajov o počte žiakov/detí: 

- uvedených vo výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 - Výkaz o počte žiakov základných 
umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta 
podľa stravu k 15.09. príslušného kalendárneho roka; 

- prijatých na stravovanie, resp. do školského klubu detí na základe primátorom schválenej 
individuálnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa; 

- poskytnutých zriaďovateľom cirkevnej základnej umeleckej školy v zákonnom termíne 
do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. 

Za počet detí sa považuje stav k 15.09., resp. údaje k 25.09. kalendárneho roka, ktorý 
predchádza roku, v ktorom mesto poskytuje finančné prostriedky. 

§ 5 
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  

1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok   na mzdy a prevádzku                   
na dieťa materskej školy, školského klubu detí  a zariadenia školského stravovania               
pre žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové je stanovená                            
v prílohe č. 1 VZN. 
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2. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov v kalendárnom roku sa určí ako 
súčin dotácie na dieťa/žiaka a počtu detí/žiakov (§ 4 VZN). 

3. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku                  
na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy je stanovená zmluvou o poskytnutí 
finančných prostriedkov uzatvorenou medzi mestom Vrbové a zriaďovateľom školy. 

 

§ 6 
Poskytovanie finančných prostriedkov 

Mesto Vrbové poskytne príjemcom podľa § 3 finančné prostriedky mesačne vo výške jednej 
dvanástiny z ročnej výšky objemu finančných prostriedkov najneskôr do 25. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. 

§ 7 
Kontrola použitia finančných prostriedkov  

1. Prijímateľ je povinný použiť finančné prostriedky len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení a pri ich použití je povinný 
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a  účinnosť nakladania s verejnými finančnými 
prostriedkami. 

2. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 
tohto VZN vykonáva mesto Vrbové a ostatné oprávnené orgány. 

                                                                        § 8 
Záverečné ustanovenia 

1. V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. 12. aktuálneho 
kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť 
na účet mesta Vrbové do 15. 01. nasledujúceho kalendárneho roka. 

2. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov na mzdy                             
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území 
mesta Vrbové, neupravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.  

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 6/2023 bolo schválené Mestským 
zastupiteľstvom vo Vrbovom uznesením č.  43/III/2023  zo dňa 29. 03. 2023. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 14.04.2023. 

5. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 6/2020 zo dňa 24.06.2020 
s prílohami a nasledujúce dodatky č. 1  až č. 4  k VZN č. 6/2020 taktiež aj s prílohami.  
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Vo Vrbovom,  dňa 29.03.2023 

                                                                                                JUDr. Štefan Kubík 
primátor mesta Vrbové 

Príloha č. 1 k VZN č. 6/2023  

Dotácia na kalendárny rok 2023 na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové (§ 5 ods. 1 VZN č. 6/2023) 

Kategória škôl a školských zariadení Výška finančných prostriedkov  
na mzdy a prevádzku                               

na dieťa/žiaka v eurách (€)

Materská škola 
Sídlisko 9. mája 322, Vrbové 3 540,00

Školský klub detí 
Základná škola, Školská 4, Vrbové 726,00

Školský klub detí 
Základná škola, Komenského 2, Vrbové 626,00

Zariadenie školského stravovania 
Základná škola, Školská 4, Vrbové 238,00

Zariadenie školského stravovania 
Základná škola, Komenského 2, Vrbové 208,00
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