
 
 

Mesto Rajec 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. 5/2021 

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 tohto všeobecne záväzného nariadenia pozostávajú 

z týchto častí : 

a) finančné prostriedky na mzdy, ktoré zodpovedajú 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 žiaka základnej umeleckej 

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

pôsobnosti Mesta Rajec sa určí podľa platných právnych predpisov1). Finančné prostriedky 

na mzdy a prevádzku pre základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Rajec sa vypočítajú podľa počtu žiakov evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 

40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka od 5 rokov do dovŕšenia 25 rokov veku 

a to osobitne pre individuálnu a pre skupinovú formu vyučovania.  

 

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

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

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

Mesta Rajec sa vypočítavajú podľa počtu detí v materských školách evidovaných v štatistike 

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

 

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

výchovno-vzdelávacími potrebami materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Rajec sa určí podľa platných právnych predpisov1). Finančné prostriedky na mzdy 

a prevádzku pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec sa vypočítavajú podľa 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 

_____________________________________________ 
1) napr. Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 



 
 

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

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

právnych predpisov1). Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre školský klub detí 

základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec sa vypočítavajú podľa počtu detí 

v školskom klube evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ) SR 40-01 podľa stavu 

k 15.09. predchádzajúceho roka. Z priemernej výšky finančných prostriedkov na dieťa 

školského klubu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec obdržia 

zriaďovatelia súkromných a cirkevných základných škôl, ktoré sú zriadené na území mesta 

Rajec 100 % na dieťa v školskom klube detí základnej školy zriadenej žiadateľom 

finančných prostriedkov. Finančné prostriedky pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov 

sa vypočítajú podľa počtu detí v školskom klube detí základnej školy k 15.09. 

predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  

 

5. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka školy v zariadeniach 

školského stravovania pri škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec sa určí podľa 

platných právnych predpisov1). Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v zmysle tohto 

VZN pre zariadenia školského stravovania pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Rajec sa vypočítavajú podľa počtu detí v zariadeniach školského stravovania pri školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ) 

SR 40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka. Z priemernej výšky finančných 

prostriedkov na žiaka školy v zariadeniach školského stravovania pri školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec obdržia zriaďovatelia súkromných a cirkevných 

zariadení školského stravovania, ktoré sú zriadené na území mesta Rajec 100 % na žiaka 

školy v zariadeniach školského stravovania pri školách zriadených žiadateľom finančných 

prostriedkov. Finančné prostriedky pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa 

vypočítajú podľa počtu žiakov školy v zariadeniach školského stravovania pri školách  

k 15.09. predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

 

6. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v centre špeciálno-

pedagogického poradenstva sa určí podľa platných právnych predpisov1). Z tejto výšky  

finančných prostriedkov na dieťa v centre špeciálno-pedagogického poradenstva obdržia 

zriaďovatelia súkromných a cirkevných centier špeciálno-pedagogického poradenstva 88 % 

na dieťa  v centre špeciálno-pedagogického poradenstva zriadeného žiadateľom finančných 

prostriedkov. Finančné prostriedky pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa 

vypočítajú podľa počtu detí v centre špeciálno-pedagogického poradenstva k 15.09. 

predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

 

7. Priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v centre voľného 

času sa určí podľa platných právnych predpisov1). Z priemernej výšky finančných 

prostriedkov na dieťa v centre voľného času obdržia zriaďovatelia súkromných a cirkevných 

centier voľného času 0,97 %.  Finančné prostriedky pre súkromných a cirkevných 

zriaďovateľov sa vypočítajú podľa počtu detí v centre voľného času k 15.09. 

predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

 

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

dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia podľa odsekov 1-7 sú uvedené v Prílohe 

č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. Výška  vypočítaných finančných prostriedkov 

pre školu a školské zariadenie sa zaokrúhľuje na celé eurá podľa matematických pravidiel 

zaokrúhľovania. 

 



 
 

Článok 3 

Lehota na predloženie žiadosti 

 

1. Termín doručenia písomnej Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku, podľa ktorej bude Mesto Rajec poskytovať finančné prostriedky na mzdy 

a prevádzku súkromným a cirkevným školským zariadeniam, ktoré sú zriadené na území 

mesta Rajec v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia (okrem údajov pre potreby 

zisťovania v zmysle Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov) je pre žiadateľa finančných 

prostriedkov určený do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu 

roku, na ktorý sa finančné prostriedky majú poskytnúť. Žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku (vzor žiadosti v prílohe č. 2) bude obsahovať príslušný 

štatistický Výkaz Škol (MŠVVS SR) 40-01 k 15.09. predchádzajúcemu konkrétny 

rozpočtový rok, na ktorý žiadateľ podáva žiadosť. Žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov je považovaná za doručenú včas v zmysle tohto odseku, ak bola v tomto 

termíne doručená do podateľne Mestského úradu v Rajci alebo zaslaná poštou (dátum 

podania vyznačený na pečiatke pošty). 

 

2. Ak žiadateľ uvedený v odseku 1 doručí žiadosť po termíne uvedenom v odseku 1 nebude táto 

žiadosť v návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rozpočtový rok zahrnutá a jej 

vybavenie bude realizované až v rámci najbližšej úpravy rozpočtu mesta Rajec Mestským 

zastupiteľstvom. Nárok na finančné prostriedky podľa tohto odseku vzniká žiadateľovi 

najskôr od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po schválení výšky finančných prostriedkov 

v rámci úpravy rozpočtu Mesta Rajec Mestským zastupiteľstvom. 

 

 

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 dňa v mesiaci, okrem mesiaca 

december, kedy budú poskytnuté do 25 dňa. Dňom poskytnutia finančných prostriedkov sa 

rozumie deň odpísania z účtu poskytovateľa finančných prostriedkov. 

 

2. Žiadateľ o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je povinný prijaté 

finančné prostriedky poskytnúť škole alebo školskému zariadeniu v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti, pre ktorú finančné prostriedky žiadal a zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, 

účinnosť a účelovosť použitia finančných prostriedkov a zabezpečiť vyúčtovanie v súlade 

s podmienkami uvedenými v tomto VZN a podmienkami uvedenými v písomnom oznámení 

o výške finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok. 

 

Článok 5 

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 

 

1. Súkromní a cirkevní zriaďovatelia škôl  a školských zariadení majú povinnosť zúčtovať 

poskytnuté finančné prostriedky Mestu Rajec v lehote: 

a) do 20. júla príslušného kalendárneho roka – vyúčtovanie finančných prostriedkov za 

obdobie 01.01. do 30.06. príslušného kalendárneho roka, 

b) do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka – vyúčtovanie finančných prostriedkov 

za obdobie 01.07.- 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 



 
 

Prijímateľ finančných prostriedkov (žiadateľ finančných prostriedkov ktorému boli finančné 

prostriedky poskytnuté) je povinný viesť preukázanú analytickú evidenciu príjmov 

a výdavkov podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

a zároveň vyznačiť na origináli účtovných dokladov „hradené z dotácie Mesta Rajec“. 

 

Článok 6 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Ak prijímateľ finančných prostriedkov skončí poskytovanie činností, na ktoré mu boli 

poskytnuté finančné prostriedky v priebehu rozpočtového roka, je povinný poskytnuté 

finančné prostriedky ku dňu skončenia činnosti zúčtovať a nevyčerpané vrátiť najneskôr 

v lehote 15 kalendárnych dní od skončenia činnosti, resp. do posledného pracovného dňa  

príslušného kalendárneho roka, v závislosti od toho, ktorý termín nastane skôr. 

Nevyčerpané finančné prostriedky odviesť na účet Mesta Rajec IBAN : SK74 0900 0000 

0051 4112 7972 a súčasne zaslať avízo o úhrade na Mestský úrad Rajec, oddelenie 

ekonomické. 

 

2. V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. aktuálneho kalendárneho 

roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet 

Mesta Rajec IBAN : IBAN : SK74 0900 0000 0051 4112 7972 do 31.12. aktuálneho 

rozpočtového roka a zaslať avízo o úhrade na Mestský úrad Rajec, oddelenie ekonomické 

do 5 pracovných dní. 

 

3. Mesto Rajec môže dofinancovať potreby škôl a školských zariadení vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti aj z iných vlastných príjmov. 

 

Článok 7  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných 

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

materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec 

schváleného uznesením MsZ Rajec č. 119/2020 zo dňa 9.12.2020, dodatok č. 1 schválený 

MsZ Rajec č. 8/2021 zo dňa 25.2.2021 a dodatok č. 2 schválený MsZ Rajec dňa 37/2021 

zo dňa 29.4.2021. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 

02.12.2021 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2022. 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Milan Lipka  

                                                                                                               primátor mesta  

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 1 

 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 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 zriaďovateľ. 

pôsobnosti 

Mesta Rajec 

(€) 

 

Výška 

finančných 

prostriedkov  na 

mzdy 

a prevádzku pre 

cirkevné 

a súkromné 

školy a školské 

zariadenia (€) 

 

Dieťa materskej školy 

 

2 566,75 

 

X 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami materskej školy 

 

2 745,38 

 

X 

Žiak základnej umeleckej školy 

v individuálnej forme vzdelávania 

 

1 382,09 

 

X 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej 

forme vzdelávania 

 

451,30 

 

X 

Dieťa v školskom klube detí 564,12 564,12 

Na záujmové vzdelávanie v centre voľného 

času 

 

X 

 

1,00 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 169,24 169,24 

Dieťa v centre špeciálno-pedagogického 

poradenstva 

 

X 

 

165,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č. 2 

 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok .................. 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Identifikačné údaje žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

Názov zriaďovateľa:  

Adresa/sídlo:  

IČO zriaďovateľa:  

DIČ zriaďovateľa:  

Štatutárny zástupca:  

Číslo účtu, na ktoré sa finančné prostriedky 

poskytnú: 

 

e-mail:  

Identifikačné údaje o škole/školskom zariadení: 

Názov školy/školského zariadenia:  

Adresa/sídlo:  

Údaje o počte žiakov/detí do 15 rokov veku k 15.09.20.. 

Druh školy/školského zariadenia Počet žiakov/detí/poslucháčov k 15.09.20.. 

Materská škola dieťa MŠ  

dieťa so ŠVVP MŠ  

Materská škola pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

 

Základná umelecká 

škola 

Individuálna forma 

vzdelávania 

 

Skupinová forma 

vzdelávania 

 

Školský klub detí  

Centrum voľného času  

Zariadenie školského stravovania 

(potenciálni stravníci) 

 

Centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva 

 

 

 

V .......................................... dňa ................................. 

Vypracoval/vypracovala: ............................................. 

Číslo telefónu: .............................................................. 

e-mail: .......................................................................... 

 

Čestne prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku sú úplné, pravdivé a správne. 

Beriem na vedomie, že uvedenie neúplných, nepravidelných a nesprávnych údajov je 

považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky 

prideľované. 

 

 

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

                                                                                               pečiatka a podpis zriaďovateľa 


