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

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu 

 

A) S c h v a ľ u j e  

 

Súhrnnú správu o hospodárení škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Nemšová za rok 2021 

 

Dôvodová správa 

 

Správa o hospodárení 

 

Povinnosť vypracovať správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok ukladá 

školám a školským zariadeniam, ktoré sú právnické osoby § 7 ods. 1 a 2 zákona  

č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  

v znení neskorších predpisov. Školy a školské zariadenia predkladajú vypracovanú 

správu svojmu zriaďovateľovi. 

Za roky 2021-2024 vypracovávajú správu o hospodárení podľa §9  l ods. 8 zákona  

č. 597/2003 Z. z. aj registrované zariadenia, ktoré sú zapísané v registri vedenom 

ministerstvom v súlade s §161 l zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Zriaďovatelia škôl, školských zariadení a registrovaných zariadení sú povinní predložiť 

správu príslušnému regionálnemu úradu školskej správy. 



Správa o hospodárení škôl a školských zariadení 
na území mesta Nemšová za rok 2021 

 
Podiel finančných prostriedkov na vzdelávanie z rozpočtu mesta 

 

Rozpočet mesta na rok 2021 

výdavky spolu za mesto 

11 825 817,43 

 

100% 

Výdavky na vzdelávanie 

/originálne, prenesené, vrátane CZ / 

 

3 628 883,15 

 

 

30,69% 

Ostatné výdavky mesta 8 196 934,28 69,31% 

 
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová boli k 31.12.2021 školy a školské zariadenia  

v nasledovnej skladbe: 

▪ Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová - právne subjekt 

▪ Materskej školy, Odbojárov 177/8A, Nemšová - právny subjekt 

▪ Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová – právny subjekt 

 

Na území mesta pôsobia školské zariadenia iných zriaďovateľov:  Katolícka spojená škola, 

Školská 9, Nemšová, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra. 

 

Celkový objem pridelených finančných prostriedkov pre Mesto Nemšová z výnosu daní 

fyzických osôb bol vo výške  3 219 763,06 €. 
 

Z podielových daní v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle 

Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve boli v rámci originálnych kompetencií pridelené finančné prostriedky  na 

prevádzku a mzdy pre školské zariadenia na území mesta Nemšová nasledovne: 

 

Základná umelecká škola  598 450,00 

Materská škola  514 500,00 

ŠKD J. Palu    81 600,00 

CVČ J. Palu    24 120,00 

Zariadenie ŠS /potencionálni stravníci zo ZŠ a zo KSŠ/   95 845,00 

Spolu                       1 314 515,00 

 

Mesto Nemšová financovalo z vlastných finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

tieto školské zariadenie: 

Materská škola sv. Gabriela  144 550,00 

Školský klub deti pri KSŠ    21 930,00 

CVČ pri KSŠ      9 360,00 

Spolu 175 840,00 

 

Z rozpočtu mesta boli financované rôzne kapitálové výdavky na riešenie vzniknutých 

havarijných situácií, rozšírenie kapacity MŠ elok. triedy Ľuborčianska, kamerový systém pre 

ZŠ, nákup kosačky pre ZŠ. 

 

 



Z podielových daní v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane 

z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli v rámci 

originálnych kompetencií pridelené finančné prostriedky  na prevádzku a mzdy pre školské 

zariadenia na území mesta Nemšová v celkovej výške 1 490 355,00 €, čo predstavuje 

46,29% z celkový objem pridelených finančných prostriedkov pre Mesto Nemšová 

z výnosu daní fyzických osôb.  

 

Spracoval:  

 

Ing. Darina Ďurčová 

Ing. Rudolf Kúkel, PhD.   


