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NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA 
DŇA  14.12.2016 

K bodu :                        Návrh  VZN č. .../2016 o o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  
                                         na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa  
                                         školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová ktoré dopĺňa   
                                         a mení VZN č. 8/2012 
                                              
Spracoval :                          Ing. Iveta Jurisová –prednostka MsÚ 
Predkladá :                         Ing. Iveta Jurisová –prednostka MsÚ 
Materiál obsahuje :            Dôvodovú správu s tabuľkami:  
                                             Výpočet prepočítaných žiakov v meste, Použitie finančných prostriedkov  
                                                   z podielovej dane, Rozpočet 2017 na originálne kompetencie mesta Nemšová.  
                                             Rozpis finančných nákladov na osobné  a prevádzkové náklady pre školy  
                                             a školské zariadenia na území mesta Nemšová z podielových daní  na rok 2017  
                                            Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy... 
                                            Rozpis finančných prostriedkov  na osobné a prevádzkové náklady  pre školy  
                                           a školské zariadenia   na rok 2017 v porovnaní s rokmi 2014,2015,2016.     
Počet výtlačkov :              19 
Rozdeľovník:                   členovia MsZ – 13 x  
                                           primátor mesta 

                            prednostka MsÚ 
                            MsÚ - odd. organizačno-správne 
                            MsÚ - ekonomické oddelenie  
                            MsÚ - hlavný kontrolór 

Prerokované :    
a) na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku pri MsZ, dňa 05.12.2016,  o výsledku bude 
informovať predseda komisie, 
 
b) na zasadnutí komisie kultúry, školstva a športu dňa  06.12.2016,  ktorá navrhuje použiť kapitálové 
výdavky v sume 18 300,- € nasledovne: 
                   8300,- €  na spoluúčasť na rekonštrukciu budovy MŠ  na ul. Trenčianska 43, 
                   Zostatok 10 000 €, ktorý  je vedený v návrhu rozpočtu ako rozpočtová rezerva rozdeliť na  
                       2 000,- € na zakúpenie vybavenia do kuchyne v budove MŠ  na ul. Trenčianska 43, 
                       8 000,- € .-....... 
O konečnom  stanovisku komisie bude informovať predseda komisie. 
 
c) na pracovnej porade poslancov MsZ dňa 07.12.2016. 

 
Návrh VZN bol zverejnený v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v predpísanej 15 dňovej lehote pred rokovaním MsZ na úradnej tabuli a na 
internetovej stránke mesta. K návrhu nebola v stanovenej lehote uplatnená žiadna pripomienka. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej 

 
S c h v a ľ u j e: 
1. VZN č. ... / 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, na  
    dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta , ktoré dopĺňa a mení   
    VZN  č. 8/2012  
2.  Dotáciu  na jedného žiaka  s trvalým pobytom v Nemšovej   pre CVČ  mimo územia mesta Nemšová,  
      ktoré o to požiadali  a to vo výške 40,33 €. 
        
 
 
 
       



Dôvodová správa 
 
K materiálu: :   Návrh  VZN č. .../2016 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  
                          na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa  
                          školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 
 
V zmysle § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol 
návrh VZN v zákonnej lehote 15 dní pred rokovaním MsZ vyvesením zverejnený na úradnej tabuli 
mesta, ako aj na internetovej stránke mesta. 
Dňom zverejnenia dňa 25.11.2016 začala plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej mohli v súlade  s § 6 
ods. 4 citovaného zákona fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN. 

V zmysle § 6 ods. 12 písm. c)  zák. 596/2003 Z.  z. v znení neskorších predpisov určí obec 
všeobecne  záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov  určených na  mzdy a prevádzku na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na kalendárny rok 2017.   
 Základ na určenie výšky a spôsobu poskytnutia dotácie na žiaka  pre rok 2017 tvorí zostavenie 
rozpočtu všetkých rozpočtových organizácií, ktorých je mesto zriaďovateľom. Zo zostaveného 
rozpočtu na rok 2017 je určený finančný podiel pre každé zariadenie zriadené na území mesta 
Nemšová. Finančný podiel od mesta vyjadruje  výdavky na mzdy a prevádzku jednotlivých zariadení. 
Ročná výška dotácie sa určí ako súčin počtu žiakov základnej umeleckej školy, detí materskej školy 
a školského zariadenia, zariadenia školského stravovania a ročnej výšky dotácie na prevádzky a mzdy 
pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Nemšová, štátom uznaná cirkev alebo 
náboženská spoločnosť, iná právnická osoba a fyzická osoba. 
Zákonom č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl  a školských  zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (v čl. II 596/2003 Z. z.)  bol oproti doteraz platnej legislatíve  zmenený  
najmä zber údajov na  účely  rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam.  Vychádza 
sa aj  z Nariadenia vlády SR č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády č. 668/2004 
z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. 
 
 Navrhovaná výška  dotácie na kalendárny rok 2017   je spracovaná na základe očakávaného vývoja 
výnosu dane z príjmov poukazovaného samospráve zo štátneho rozpočtu na rok 2017 pre mesto 
Nemšová vo výške 2.400.0000,- €. 
V súčasnosti sa nerozhodlo o navrhovanej zmene koeficientov pre základné umelecké školy. V návrhu 
sa vychádza  zo súčasne platných koeficientov. Pre porovnanie uvádzame: 
 
súčasný        počet žiakov     prepoč. počet         navrhovaný            počet žiakov       prepoč.  
koeficient                              žiakov                   koeficient                                           počet žiakov         
      11,4           287 ind.             3271,8                 14,7                        287 ind.               4218,9 
       7              562 kol.              3934                      4,9                        562 kol.               2753,8 
                                      spolu   7205,8                                                                 spolu  6972,7 
  
 
Určenie  výšky  dotácie na jedného žiaka na rok 2017 je uvedené  v prílohe  č. 1, ktorá tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto VZN.   
 
Na rok 2017  zatiaľ požiadalo  mesto Nemšová na  6 žiakov CVČ s trvalým pobytom v Nemšovej 
dve  školy prostredníctvom svojich zriaďovateľov: 
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín, Palackého 4                          na 5 žiakov  
Základná škola sv. A. Svorada a Benedikta, Trenčín, 1.mája 7                               na 1 žiaka 
Je potrebné stanoviť dotáciu  na jedného žiaka  s trvalým pobytom v Nemšovej   pre CVČ  mimo územia 
mesta Nemšová,  ktoré o to požiadali. V návrhu sa  môže uvažovať buď s nefinancovaním takýchto žiakov 
resp.  tak ako v minulých rokov v sume 50% zo sumy 81,66 €, t.j. 40,33 €. 
 
 



VÝPOČET 
finančných prostriedkov na školstvo ( originálne kompetencie ) v Nemšovej z podielových daní pre rok 2017 
Predpokladaná výška finančných prostriedkov z podielovej dane pre mesto Nemšová  v roku 2017 pre štátne 
i neštátne školstvo  čo je ...................................................................................................................................  1 097.992,- €  
Prínos jednotlivých škôl a ŠZ do rozpočtu mesta v rámci podielovej dane :  
Celkový prepočítaný počet žiakov v meste Nemšová ....................................................................................       17223,9 
normatív na 1 prepočítaného žiaka v rámci mesta Nemšová :   
1097992,00 €  ( podielová daň pre školstvo )  :  17223,9 ( prepočítaní žiaci v meste podľa súčasne platných koeficientov 
pre ZUŠky )                                                               ..................................................... ..............................63,74816 € / 1 p.ž. 
Z celkovej podielovej dane pre školstvo ( 1.097.992 € ) : 

• žiaci mestských škôl a ŠZ ( ZUŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ ) ....................  13419,5 p.ž.  x  63,74816  € ............ 855.468,43 € 
• na opravu objektov mestských škôl a ŠZ ( MŠ + ZŠ ) ................... 748,5 p.ž.    x 63,74816  € ........     47.715,50 € 
• deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom v Nemšovej ........   656,7 p.ž.  x  63,74816  € ............  41.863,42 € 
• žiaci cirkevných a súkromných škôl a ŠZ ( MŠ, ŠKD, ŠJ ) ...... 2399,2 p.ž.  x  63,74816  € ...........  152.944,59 € 

Výpočet prepočítaných žiakov v meste Nemšová :  
Školy, školské zariadenie Počet žiakov školy, ŠZ Koeficient 

zariadenia 
Prepočítaný  
počet žiakov  

Zriaďovateľ mesto Nemšová                                    
ZUS - individuálne vyučovanie  
ZUŠ - skupinové vyučovanie 

287 
562 

11,4 
7,0 

   3271,8 
  3.934 

      spolu  7.205,8 
MŠ  189 27,3                   5159,7 
ZŠ - SKD 310 1,6   496,0 
ZŠ - ŠJ  310 1,8   558,0 

     spolu ... 13.419,5 
Na opravy objektov v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Nemšová 
 

310 detí v ZŠ 
189 detí v MŠ 

499 

1,5 748,5 

Deti  vo veku 5 až 15 rokov s trvalým 
pobytom v Nemšovej 

128 mestské CVČ 
222 cirkevné CVČ 

  96 súkromné CVČ 
6 žiakov CVČ mimo obce 

145 nezarad.  doCVČ    
597 

1,1 140,8 
244,2 
105,6 
   6,6 
159,5 
656,7 

Cirkevný zriaďovateľ    

MŠ cirkevná škola 56 27,3 1.528,8 
ZŠ - ŠKD cirkevná škola  256 1,6 409,6 
ZŠ - ŠJ cirkevná škola 256 1,8 460,8 
        spolu ... 2.399,2 

Mesto Nemšová   spolu ... 17223,9 
Použitie finančných prostriedkov z podielovej dane : 

  
                                                          V € 

Prínos v podielovej dani 
1.097.992 

Rozpočet 
1.097.992,- (+242) 

Zriaďovateľ mesto Nemšová              
Základná umelecká škola 

Materská škola 
ZŠ – ŠKD 

ZŠ – ŠJ 
                

 
459.356,50 
328.921,38 
 31.619,09 
  35.571,46 

  855.468,43 € 

 
434 300 
371 007 
 39 778 
  30 349 

            875 434 € 

Na opravy objektov MŠ , ZUŠ a ZŠ Mesto Nemšová 47.715,50 € 18 .300,- € 
Cirkevný zriaďovateľ                      

 MŠ cirkevná škola 
ZŠ - ŠKD cirkevná škola 

ZŠ - ŠJ cirkevná škola( tieto budú použité na 
stravovanie žiakov v jedálni pri ZŠ Janka Palu) 

 
97.458,19 
26.111,25 
29.375,15 

152.944,59 € 

 
109 928 
  32 849 
  25 062 

167 839 € 
Deti  vo veku 6 až 15 rokov  s trv. pobyt. v Nemšovej 

 CVČ pri ZŠ, ul. Janka Palu, Nemšová 
CVČ pri Katolíckej spojenej škole, Nemšová 

Centrum voľného času - Súkromné CVČ NTS 
Zostatok pre nezaradené deti vrátane rezervy pre detí 
o ktoré požiadajú iné CVČ 

 
8.975,74 

           15.567,30 
  6.731.81 
10.588,57 
41.863,42 

 
10 452 
18 128 
 7 839 

                  0 (+242) 
           36 419 € (+242) 



  
ROZPOČET 2017  

Originálne kompetencie  mesta Nemšová na úseku školstva 
 

Materská škola ... spolu        399 400€ 

Dotácia mesta :  osobné náklady 
                            prevádzkové náklady 

         341 400 
   29 607 
 371 007  

Vlastné príjmy ( prevádzkové náklady ) :     dotácia na predškolákov 
                                                                            príspevky od rodičov spolu, z toho  
                                                                            na energie, materiál, služby ... 
                                                                            na učebné pomôcky ... 
                                                                             

 8 200 
20 193 
15 193 
  5 000 
28 393 

Základná umelecká škola ... spolu 458 300 € 

Dotácia mesta :  osobné náklady 
                            prevádzkové náklady 

401 300 
 33 000 

        434 300 
Vlastné príjmy ( prevádzkové náklady ) :   príspevky od rodičov spolu, z toho  
                                                                                na energie, materiál, služby ... 
                                                                                na učebné pomôcky ... 

24 000 
23 000 
1 000 

Základná škola ... spolu      136 047  € 

ŠKD ..... Dotácia mesta :  osobné náklady 
                                            prevádzkové náklady 
 
              Vlastné príjmy : prevádzkové náklady ( príspevky od rodičov ) 

spolu  

 39 500 
      278 
 39 778 

            5 000 
          44 778 

ŠJ ........ Dotácia mesta :  osobné náklady 
                                           prevádzkové náklady 
 
                
              Vlastné príjmy : na prevádzkové náklady  
      
                                                                                                                                      spolu 

55 411 
        0 
55 411 

           
          25 000 
 
          80 411 

CVČ pri ZŠ ... Dotácia mesta :  osobné náklady 
                                            prevádzkové náklady 
                
               Dotácia štátu: osobné náklady ( cez vzdelávacie poukazy )  
               Vlastné príjmy : prevádzkové náklady ( iné príjmy )  

spolu 

           6 500  
           3 952 
         10 452 
         ( 5 000) 
              400 
         10 858 

SPOLU 993 747 € 
 

ROZPOČET 2017  
Prenesené kompetencie mesta Nemšová na úseku školstva 

Základná škola ... spolu        543 000 
Dotácia štátna :   
      Normatívny príspevok spolu, z toho  
                            osobné náklady 
                            prevádzkové náklady 
      Nenormatívny príspevok spolu, z toho  

• vzdelávacie poukazy 
• dopravné 
• asistent učiteľa 
• iné(dotácia na  lyžiarsky, učebnice, školu v prírode) 

Vlastné príjmy : prevádzkové náklady ( prenájom ... )  

 
500 000 
      000 
      000 
  39 500 
  5 000 
  3 000 
  22 000 
  9 500   
  3 500 

 
 
 



Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedného žiaka na rok 2017 sa určuje nasledovne: 
 
Kategória škôl a školských zariadení 
 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku  

na žiaka v eurách 

Dotácia v € 
( počet žiakov  x dotácia 

na žiaka) 

Základná umelecká škola 
- individuálna forma vyučovania -287 žiakov 
- skupinová forma vyučovania   - 562 žiakov 
                                          spolu   849 žiakov 

 
665,045 
433,153 

 
               190.868 
               243.432 
 Spolu     434.300  

Materská škola 
Ul. Odbojárov Nemšová-  počet detí  189  

 
         1 963,00 

               
                 371.007 

Materská škola sv. Gabriela 
Školská 9, Nemšová – počet detí 56 

              
         1 963,00             

                 
               109.928 

Školský klub detí  
pri ZŠ  ul. Janka Palu Nemšová  
počet žiakov 310 žiakov 

 
            128,316 

 
39.778 

Školský klub detí  
pri Katolíckej spojenej škole Nemšová 
Počet žiakov ZŠ 256 

 
            128,316  

 
32.849 

Centrum voľného času   pri Katolíckej spojenej 
škole Nemšová    222 detí 

              81,66                18.128 

Centrum voľného času  pri Základnej škole, 
Janka Palu 2/3, Nemšová 128 detí 

   81,66                10.452 

Centrum voľného času – Súkromné CVČ NTS 
                                        96 detí 

   81,66  7.839 

Zariadenie školského stravovania 
pri ZŠ ul. Janka Palu Nemšová  

počet potenciálnych stravníkov 

 310 (ZŠ)+256(SKŠ)= 566 stravníkov 

            97,90                55.411 

 
 
 
 
V Nemšovej 2.12.2016                                                         Vypracoval : Ing. Jurisová – prednostka MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta a na webe mesta: 25.11.2016 
 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 07.12.2016  

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

MESTA  NEMŠOVÁ  č. ... / 2016 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa 
materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 
 
Mesto Nemšová podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. h) a § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov, 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, v zmysle zákona 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl  a 
školských  zariadení 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, 
§ 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
a príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 
Nariadenia vlády SR č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva toto 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  
 

o doplnení a zmene  VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  
na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa  
školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová 
  

 

ktorým sa  určuje výška  finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku  na žiaka základnej 
umeleckej školy,  dieťa  materskej   školy  a dieťa  školského zariadenia,  zriadených na  území  mesta  
Nemšová na rok 2017 ( ďalej len VZN ) : 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Týmto nariadením sa mení Príloha č. 1 k VZN č. 8/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na žiaka  základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so 
sídlom na území mesta Nemšová. 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej  dňa  14.12.2016 uznesením č..... 
2. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom po dni zverejnenia. 
 
V Nemšovej 14.12.2016 
 

                                                                                                  
Ing. František Bagin 

                                            primátor  
 
 
 
 



                                                                                             Príloha č. 1 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
MESTA   č.8 / 2012 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  
na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia  

so sídlom na území mesta Nemšová 
 
 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedného žiaka na rok 2017 sa určuje nasledovne 
 
Kategória škôl a školských zariadení 
 

Dotácia na mzdy a prevádzku  
na žiaka v eurách 

Základná umelecká škola 
• individuálna forma vyučovania -287 žiakov 
• skupinová forma vyučovania   - 562 žiakov 
                                                spolu    849 žiakov 

 
665,045 
433,153 

Materská škola 
Ul. Odbojárov Nemšová-  počet detí  189  

 
                1 963,00 

Materská škola sv. Gabriela 
Školská 9, Nemšová – počet detí 56 

                   
                1 963,00 

Školský klub detí  
pri ZŠ  ul. Janka Palu Nemšová  
počet žiakov 310 žiakov 

 
                   128,316 

Školský klub detí  
pri Katolíckej spojenej škole Nemšová 
počet žiakov ZŠ 256 

 
                   128,316 

Centrum voľného času   pri Katolíckej spojenej škole 
Nemšová, 222 detí 

 
                    81,66 

Centrum voľného času  pri Základnej škole, Janka Palu 
2/3, Nemšová, 128 detí 

81,66 

Centrum voľného času – Súkromné CVČ NTS, 96 detí 81,66 

Zariadenie školského stravovania 
pri ZŠ ul. Janka Palu Nemšová,   

počet potenciálnych stravníkov 310 (ZŠ)+256(SKŠ)= 566 

                    97,90 

 
 

 

 
 
 
 


