
Dôvodová správa

k  bodu  programu:  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Banská  Bystrica 
č. .../2015, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica 
č.  8/2013,  o  určení  výšky  dotácie  na  mzdy  a  prevádzku  na  žiaka  základnej 
umeleckej  školy,  poslucháča  jazykovej  školy,  dieťa  materskej  školy  a  dieťa 
školského  zariadenia,  zriadených  na  území  mesta  Banská  Bystrica  v  znení 
dodatkov VZN č. 15/2013, VZN č. 2/2014, VZN č. 13/2014

________________________________________________________________________________

I. Materiál na rokovanie mestského zastupiteľstva sa predkladá v zmysle platnej legislatívy, 
o  určení  výšky  dotácie  na  mzdy  a  prevádzku  na  žiaka  základnej  umeleckej  školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia, zriadených 
na území mesta Banská Bystrica

II. V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poskytuje Mesto každoročne aj 
neštátnym  (cirkevným  a  súkromným)  zriaďovateľom  dotácie  na  mzdy  a  prevádzku  na 
kalendárny rok podľa počtu žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ a detí MŠ a školských zariadení 
podľa  stavu  k  15.  septembra  predchádzajúceho  roka.  Ako  podklad  počtu  žiakov, 
poslucháčov a detí slúži štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. V zmysle § 6 ods. 12 
písm.  g)  obec  musí  poskytnúť  na  žiaka  cirkevnej  základnej  umeleckej  školy,  žiaka 
súkromnej  základnej  umeleckej  školy,  poslucháča  cirkevnej  jazykovej  školy,  poslucháča 
súkromnej  jazykovej  školy,  dieťa  cirkevnej  materskej  školy,  dieťa  súkromnej  materskej 
školy,  dieťa  cirkevného  školského  zariadenia  a  dieťa  súkromného  školského  zariadenia 
finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Obec je povinná vyčleniť finančné 
prostriedky na správu budov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti /12% z výnosu podielovej 
dane/. Objem finančných prostriedkov, ktorý prináleží školstvu na originálne kompetencie 
je vyrátaný zo zverejnenej prognózy Ministerstva financií a upresnení predpokladanej výšky 
podielu na výnose dane pre Mesto Banská Bystrica s Ekonomickým odborom Mesta Banská 
Bystrica.  Túto sumu delí obec na skutočné náklady pre všetky školy a školské zariadenia, 
ktoré je obec povinná uhradiť /mzdy, odvody, prevádzka/. Na základe týchto údajov bola 
vypočítaná hodnota jednotkového bodu a následne určená výška dotácie pre jednotlivé typy 
škôl a školských zariadení. 

            
Materiál nerieši PHSR. 

III.Mesto  Banská  Bystrica  určuje  výšku dotácie  na  mzdy  a  prevádzku  na  žiaka  základnej 
umeleckej  školy,  poslucháča  jazykovej  školy,  dieťa  materskej  školy  a  dieťa  školského 
zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica:



Dotácia  na mzdy a prevádzku dieťaťa, žiaka a poslucháča na rok 2015 v €  

Kategória školy, školského zariadenia
Verejné školy a 

školské 
zariadenia

Cirkevné a 
súkromné  školy 

a  školské 
zariadenia

Dieťa materskej školy 2048 1803
Dieťa materskej školy pre deti  so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami vo veku od troch rokov x 3857

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva x 113
Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 
vyučovania 732 645

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 
vyučovania 450 396

Dieťa školského klubu detí 102 90
Dieťa centra voľného času 70 62
Potenciálny stravník-žiak základnej školy 115 102
Poslucháč jazykovej školy x 28

Výška dotácií bola upravená pre matematickú chybu, ktorá bola zistená pri výpočte výšky dotácií 
verejných ( zriaďovateľ Mesto) škôl a školských zariadení.

IV.  Uvedený materiál má dopad na rozpočet mesta.

Vyhodnotenie pripomienok:

Komisia MsZ pre školstvo a šport na zasadnutí dňa 27.02.2015 odporučila návrh VZN  predložiť 
na 3. rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24.03.2015.

Mestská  rada  na  zasadnutí  dňa  10.03.2015  odporučila  bez  pripomienok  predložiť  VZN 
na 3. rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 24.03.2015.

Návrh VZN bol zverejnený dňa 25.02.2015 podľa uznesenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 
v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica a na Internetovej stránke 
Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk s možnosťou podania pripomienok do 11.03.2015.  
V stanovenom termíne  boli  podané  tri   pripomienky,  ktoré  budú vyhodnotené  v  Komisii  MsZ 
pre školstvo a šport a v písomnej forme predložené poslancom najneskôr tri dni pred zasadnutím 
MsZ.


