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Stanovisko komisie školstva, mládeže a vzdelávania: Komisia školstva, vzdelávania a mládeže 
odporúča MsR v Pezinku schváliť VZN č. X/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia v predloženom znení (za........z.......). 

Stanovisko Mestskej školskej rady v Pezinku: Mestská školská rada odporúča MsR v Pezinku 

schváliť VZN č. X/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v predloženom 

znení (za.....z.....). 

 

 

 

UZNESENIE MsZ č. ....../2022 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s poukazom na ustanovenia § 6 

ods. 12  písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona NR SR č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. X/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

b) s týmito pripomienkami 



Dôvodová správa:  

Mesto Pezinok – Školský úrad pripravilo Všeobecne záväzné nariadenie č. X/2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia z 24. 02. 2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2021 z 04. 03. 2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.  

 

Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznášať sa na všeobecne záväzných 

nariadeniach (ďalej len „VZN“). Mestské zastupiteľstvo môže vydávať VZN tak vo veciach územnej 

samosprávy (§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.), ako aj vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, 

ale v tomto prípade musí existovať splnomocnenie zo zákona (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).  

 

Návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo rokovať, musí byť zverejnený obvyklým 

spôsobom najmenej na dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Počas vyvesenia začína plynúť 10-

dňová lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu 

VZN. Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie 

alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 

podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie 

obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pripomienku predložil, ktorým pripomienkam sa 

vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie 

pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ o návrhu VZN. 

 

V zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je obec povinná 

vo všeobecne záväznom nariadení určiť podrobnosti financovania základnej umeleckej školy (ZUŠ), 

materskej školy (MŠ) a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti, t. j. svojej ZUŠ, MŠ, 

školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Pezinok a na záujmové vzdelávanie na dieťa vo 

veku od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom v meste Pezinok, ktoré 

navštevuje centrum voľného času zriadené na území mesta Pezinok. 

 

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. má mesto povinnosť stanoviť 

vo VZN tiež ďalšie náležitosti týkajúce sa prideľovania finančných prostriedkov, konkrétne: 

 

1. podrobnosti financovania, 

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovanie prebiehať, 

3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia; v 

zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, potencionálneho stravníka alebo na jedno 

hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo, 

4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 

 

Mesto Pezinok má zriadených 6 materských škôl (ďalej len „MŠ“), z ktorých 2 MŠ majú zriadené 2 

elokované pracoviská; 1 materskú školu pri základnej škole; 1 základnú umeleckú školu a 1 centrum 

voľného času. Každá základná škola má zriadený školský klub detí a školskú jedáleň.  

 

Ako podklad počtu žiakov, poslucháčov a detí slúžia štatistické výkazy Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01,  

3-01 a 15-01 a zoznamy žiakov.  

 

Rozdeľovanie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku sa uskutočňuje pri výkone 

samosprávnej pôsobnosti obce. Zdrojom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je výnos dane 

poskytnutý podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve. 

S poukazom na všetky uvedené kritériá mesto Pezinok určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku paušálne. 



 

Podľa znenia § 6 ods. 12 písm. k) 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 účinného do 31. 

12. 2021 bolo mesto Pezinok povinné poskytovať súkromným a cirkevným výchovno-vzdelávacím 

zariadeniam zaradeným do siete škôl a školských zariadení na území mesta Pezinok finančné 

prostriedky poukázané z výnosu dane z príjmov na mzdy a prevádzku vo výške najmenej 88% zo sumy 

určenej na mzdy a prevádzku zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok. Na základe 

novelizácie uvedeného zákona č. 596/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2022 mesto Pezinok poskytuje 

na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo 

poslucháča finančné prostriedky v plnej výške z finančných prostriedkov poukázaných obciam podľa 

osobitného predpisu t. j. podľa zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve. 

 

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti predkladáme Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

X/2022, ktorým sa určuje výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

 

Východiská a podklady: 

1. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

3. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mesto Pezinok 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. X/2022 

o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej  umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s poukazom 

na ustanovenia § 6 ods. 12  písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len Zákon), § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 

zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa  dňa 24.02.2022 uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN): 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku, spôsob poskytnutia a použitia 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy pripadajúcich na dieťa/žiaka1 základnej 

umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta 

Pezinok, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských 

zariadení a určuje: 

a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, 

b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto Pezinok financovať základné 

umelecké  školy, materské školy a školské zariadenia, 

c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí, 

centra voľného času, zariadenia školského stravovania), 

d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne mesto Pezinok finančné prostriedky školám a 

školským zariadeniam uvedeným v prílohe č. 1, 
 

                                                 
1 § 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých  

  zákonov v znení neskorších predpisov 



§ 2 

Vymedzenie pojmov, podrobností financovania, lehoty 
 

(1) Finančné prostriedky určené týmto všeobecne záväzným nariadením sú účelovo 

poskytnuté na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je 

mesto Pezinok. 
 

(2) Počet žiakov základnej umeleckej školy, detí materskej školy a detí školských zariadení so 

sídlom na území mesta Pezinok je rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku a to na základe ich počtu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka, ktorý školy a školské zariadenia vykázali v štatistickom výkaze škôl 

(MŠVVaŠ SR) 40-01, 3-01 a 15-01. 
 

(3) Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku zariadeniam školského stravovania sa 

poskytujú na základe počtu potenciálnych stravníkov. 
 

(4) Rozhodujúcim počtom pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

v kalendárnom roku pre centrá voľného času je počet zapísaných detí centra voľného 

času, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré navštevujú 

centrá voľného času zriadené na území mesta Pezinok, ktorých zriaďovateľom je mesto 

Pezinok.  

 

(5) Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na kalendárny rok sa prideľujú: 

a) na žiaka základnej umeleckej školy do 25 rokov veku, podľa stavu k 15. 9. 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

b) na dieťa materskej školy, podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho 

roka. 

c) na dieťa centra voľného času podľa počtu zapísaných detí k 15. 9. 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 

d) na školský klub detí, podľa počtu zapísaných detí k 15. 9. predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 

e) finančné prostriedky zariadeniam školského stravovania sa poskytujú na základe 

počtu potenciálnych stravníkov. 

 

(6) Výška finančných prostriedkov pripadajúcich na dieťa/žiaka sa určuje na dve desatinné 

miesta, konečná suma finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre jednotlivé školy 

a školské zariadenia na kalendárny rok podľa počtu detí/žiakov sa matematicky 

zaokrúhľuje na celé eurá. 

 

§ 3 

Výška, termín, spôsob poskytnutých finančných 

prostriedkov a spôsob ich zúčtovania 

 

(1) Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na jeden výkonový ukazovateľ na 

kalendárny rok 2022 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, je určená v prílohe č. 2 

k tomuto VZN. 
 

(2) Ročná výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 

zriadených na území mesta Pezinok, ktorých zriaďovateľ je mesto Pezinok nezahŕňa 

príspevky žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, 

na čiastočnú úhradu nákladov v súlade s osobitnými predpismi. 



 

(3) Ročná výška finančných prostriedkov poskytovaných škole alebo školskému zariadeniu sa 

určí ako súčin počtu výkonových ukazovateľov vykázaných podľa § 2 a ročnej výšky 

finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy pripadajúcej na jeden výkonový 

ukazovateľ určený podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení v prílohe č. 2 

tohto VZN. Za správnosť údajov uvedených v štatistických výkazoch zodpovedá 

štatutárny zástupca školy a školského zariadenia. Ročná výška finančných prostriedkov sa 

zaokrúhľuje na celé eurá podľa matematických pravidiel. 

 

(4) Mesto poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne (vo výške 1/12 z celkovej výšky 

finančných prostriedkov určených pre konkrétnu školu/školské zariadenie na kalendárny 

rok) do 20. dňa príslušného mesiaca na účet príjemcu uvedený v žiadosti o poskytnutie 

finančných prostriedkov. Ak 20. deň v mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, 

finančné prostriedky budú poskytnuté najbližší pracovný deň pred týmto dňom 

pracovného pokoja. 

 

(5) V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. 12. príslušného 

kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť späť na 

účet mesta do 31. 12. príslušného kalendárneho roku. 
 

§ 4 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov 
 

(1) Riaditelia škôl a školských zariadení sú povinní poskytnúť výkazy škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01 

o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení 

a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti mesta podľa stavu k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka zriaďovateľovi, ktorý ich v zákonom stanovenom 

termíne predloží obci, od ktorej finančné prostriedky žiada. Pri centre voľného času 

predkladá žiadateľ aj rozvrh týždennej činnosti podľa záujmových útvarov. Súčasťou 

žiadosti je návrh rozpočtu  na budúci kalendárny rok a dva roky po ňom nasledujúce, v 

členení podľa rozpočtovej klasifikácie.  

 

(2) Termín    podania    písomných     žiadostí     o poskytnutie     finančných prostriedkov      je do 

25. septembra  kalendárneho roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má 

dotácia poskytnúť. 
 

§ 5 

Použitie a kontrola poskytnutých finančných prostriedkov 
 

(1) Prijímateľ finančných prostriedkov musí zabezpečiť, aby finančné prostriedky poskytnuté 

mestom Pezinok boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 

 

(2) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tohto VZN vykonáva mesto Pezinok a ostatné oprávnené orgány. Príjemca finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce 

hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 
 

 

 

 

 



§ 7 

Prechodné ustanovenie 

 

Finančné prostriedky  na rok 2022 budú poskytnuté na základe údajov o počte detí a žiakov ku 

dňu 15. 09. 2021 uvedených a predložených vo výkazoch Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01, 3-01, 15-

01. 

 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenia 
 

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia. 

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Pezinok 

www.pezinok.sk v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 

znení neskorších predpisov. 
 

(2) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

Mesta Pezinok. 
 

(3) Po vyvesení na úradnej tabuli Mesta Pezinok po dobu 15 dní bude VZN prístupné na 

Mestskom úrade v Pezinku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Igor Hianik 

primátor Mesta Pezinok 

http://www.pezinok.sk/


Príloha č. 1  

Zoznam škôl a školských zariadení, 

ktorým Mesto Pezinok poskytuje finančné prostriedky v roku 2022 
 

Škola - školské zariadenie Škola, školské zariadenie - adresa Zriaďovateľ 

 

Základná umelecká škola 

Eugena Suchoňa 
M.R. Štefánika 9, Pezinok Mesto Pezinok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materská škola 

Mesto Pezinok 

Bystrická 1, Pezinok Mesto Pezinok 

gen. Peknika 2, Pezinok  

 

Mesto Pezinok 

elokované pracovisko Na bielenisku 2, 

ako súčasť MŠ gen.Pekníka 2, Pezinok 

elokované pracovisko Cajlanská 7 

ako súčasť MŠ gen. Pekníka 2, Pezinok 

Svätoplukova 51, Pezinok Mesto Pezinok 

Vajanského 16, Pezinok Mesto Pezinok 

Za hradbami 1, Pezinok  

 

Mesto Pezinok 

elokované pracovisko Za hradbami 2, 

ako súčasť MŠ Za hradbami 1, Pezinok 

elokované pracovisko Holubyho 49, 

ako súčasť MŠ Za hradbami 1, Pezinok 

Záhradná 34, Pezinok Mesto Pezinok 

elokované pracovisko Orešie 32, 

ako súčasť Základnej školy s materskou 

školou Orešie 3, Pezinok 

 

Mesto Pezinok 

Školské zariadenia 

CVČ Mladoboleslavská 3, Pezinok Mesto Pezinok 

 

 

ŠKD 

pri ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Mesto Pezinok 

pri ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, 

Pezinok 
Mesto Pezinok 

pri ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok Mesto Pezinok 

pri ZŠ s MŚ Orešie3,Pezinok Mesto Pezinok 

 

 

Školská jedáleň 

pri ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Mesto Pezinok 

pri ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, 

Pezinok 
Mesto Pezinok 

pri ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok Mesto Pezinok 

pri ZŠ s MŠ Orešie 3 Pezinok pri Mesto Pezinok 



Príloha č. 2 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa) na rok 

2022 v  eurách 
 

  

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na 1 žiaka a 1 dieťa 

v roku 2022 v € 

  
Školské zariadenia zriadené mestom 

 

Žiak základnej umeleckej školy v 

individuálnej forme vyučovania 
1153 

Žiak základnej umeleckej školy v 

skupinovej forme vyučovania 

 
1175 

Dieťa materskej školy 2611 

Dieťa školského klubu detí 641 

Žiak zariadenia školského 

stravovania 
137 

Žiak v centre voľného času 457 

 

Výpočet finančných dotácií na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa ZUŠ, MŠ a 

školských zariadení: 
 

- obec môže určiť výšku finančných prostriedkov na žiaka a dieťa materskej školy a 

školského zariadenia v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z 

výnosu dane z príjmov fyzických osôb – materské školy. 
 

        -     obec môže určiť výšku finančných prostriedkov na žiaka a dieťa materskej školy a    

             školského zariadenia v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe  

             preukázateľných potrieb /rozpočtu/ školy a školského zariadenia. 

 

 

 

 


