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Všeobecne záväzné nariadenie č. 31/2020 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, 

na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Krásno nad Kysucou 

 
 
 
 
                     Ing. Jozef Grapa 
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Návrh VZN vyvesený dňa:                   16.11.2020    

VZN prerokované schválené dňa:      02.12.2020 

VZN zverejnené dňa:                            03.12.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňom:         01.01.2021  



Mestské zastupiteľstvo mesta Krásno nad Kysucou vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 

písm. d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

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

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto: 

 

Všeobecne záväznom nariadení č. 31/2020 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, 

na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Krásno nad Kysucou 

 

 
§1 

Predmet úpravy 

Návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku 

a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne 

a centra voľného času so sídlom na území mesta Krásno nad Kysucou, ktoré sú na základe rozhodnutia 

Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky.  

 

§2 
Príjemca dotácie 

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je  

a)   Základná umelecká škola, SNP č. 167, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO. 37812092  
b) Materská škola, Lesnícka 1370, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 42349567 
c)     Základná škola, Mládežnícka 1343, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 42388767  

 

 

§3 

Výška a účel dotácie 

 

1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Mesta Krásno nad Kysucou  na príslušný  kalendárny rok 

sa na školy a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou rozpisuje 

podľa počtu detí a žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka a ktoré sú prijaté do škôl 

a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského zariadenia 

k 15.9. 



2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a centra voľného času detí 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určená v prílohe č.1 návrhu všeobecného záväzného 

nariadenia. 

3) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových 

nákladov základnej umeleckej školy, materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a centra 

voľného času so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť jej použitia. 

4) Školy a školské zariadenie, ktoré získajú vyššie vlastné príjmy/školné, prenájom a iné/ oproti 

schválenému rozpočtu, budú mať vo výdavkovej časti navýšený rozpočet o tieto príjmy  bez úpravy 

koeficientu. 

5) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ 

povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku. 

Dotácia podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta Krásno nad Kysucou.   

       

§4 
Lehota na predloženie údajov potrebných pre určenie výšky dotácie 

 

Prijímateľ je povinný predložiť údaje potrebné k určeniu výšky dotácie na nasledujúci kalendárny rok 

najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka. 

 

§5 
Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 

Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný 
kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca. 

 

§6 

Kontrola použitia dotácie 

 

Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto návrhu 

VZN vykonáva mesto Krásno nad Kysucou prostredníctvom kontrolóra mesta. Prijímateľ dotácie na mzdy 

a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, 

efektívne, účelne a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.  

 

§7 
Záverečné ustanovenia 

 

1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka  základnej umeleckej 
školy,  dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Krásno nad 
Kysucou neupravené týmto návrhom všeobecného záväzného nariadenia sa  vzťahujú  príslušné  



právne predpisy.  

 

2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou 
dňa 02.12.2020 a nadobúda účinnosť od 01. januára 2021.   

 

3) Toto všeobecne záväzné  nariadenie  ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 24/2020 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou schváleného 04. 
decembra 2019. 

                                                                                       

                                                                                   

 
Ing. Jozef Grapa 

      primátor mesta  
                                                                                             

                                                                                           

 



Príloha 1 

 

Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, 

školského klubu detí, školskej jedálne a centra voľného času  v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta 

 

Kategória škôl a školských zariadení 
Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka 

v eurách 

Základná umelecká škola  

Individ. forma  278 

Skupin. forma  253 

Materská škola  2921   

ŠKD    705 

Centrum voľného času      76  

ŠJ pri ZŠ Mládežnícka - pot. stravník 

 349 

 ŠJ pre ZŠ 1-4              

 ŠJ pre ZŠ 5-9             
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