
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA 
 

č.  2/2022  

zo dňa 24.2.2022 
 

o určení  výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia 

  

 Mestské zastupiteľstvo v Bytči v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a podľa § 6 ods.  12 zákona č.  596/2003 

Z.z.  o štátnej správe  v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

znení neskorších predpisov,  sa uznieslo na tomto:  

  

  

 

všeobecne záväznom nariadení : 

 

Článok 1  

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

 

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku  základnej umeleckej školy, materských škôl a 

školských zariadení  zriadených mestom Bytča. 

2. Toto VZN ďalej určuje: 

a) podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude Mesto Bytča 

financovať základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia  

b) termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov. 
 

 

Článok 2 

Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

 Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN sú : 

a) základná umelecká škola, školský klub detí, centrum voľného času, s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

b) Mesto Bytča za materské školy a zariadenia školského stravovania bez právnej 

subjektivity. 



Článok 3 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy, alebo dieťa a žiaka školského klubu detí, centra voľného 

času, zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča na 

príslušný kalendárny rok sa ustanovuje v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného 

nariadenia.  

 

 

Článok 4 

Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení 

 

1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou sumou na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského 

zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča. 

2. Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin 

sumy finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 

školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a počtu detí a 

žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v 

štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

3. Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku je ich počet  podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka 

uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí 

a žiakov. 

4. Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci prijatí do školy 

alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa 

školského zariadenia. 

5. Školy a školské zariadenia podľa článku 2, sú povinné poskytovať údaje, ktoré majú 

vplyv na poskytnutie finančných prostriedkov, v rozsahu a lehote určenej Mestom 

Bytča. Údaje podľa § 7a ods.1 až 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov sú školy a 

školské zariadenia povinné oznamovať Mestu Bytča vždy do 20. septembra každého 

kalendárneho roka. 

6. Mesto Bytča poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základným 

umeleckým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci rozpisu schváleného rozpočtu obce. 

7. Mesto Bytča oznámi základným umeleckým školám, materským školám a školským 

zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na 

príslušný rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.  

8. Mesto Bytča zmenu výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku realizuje 

rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena schváleného rozpočtu Mesta Bytča 

a v rámci neho aj rozpočtu základnej umeleckej školy, materskej školy a školského 

zariadenia. Mesto Bytča oznámi príjemcom finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku podľa článku 2, písm.a), schválené rozpočtové opatrenie najneskôr do 20 

dní odo dňa schválenia uznesenia Mestským zastupiteľstvom v Bytči. 



Článok 5 

Účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

1. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný použiť finančné prostriedky len na 

úhradu mzdových a prevádzkových nákladov a pri ich použití je povinný zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými finančnými 

prostriedkami. 

2. V prípade, že finančné prostriedky pre príjemcov finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku podľa článku 2 písm. a),  nebudú vyčerpané do 31.decembra 

kalendárneho roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov 

vrátiť na účet Mesta Bytča do 31.decembra kalendárneho roka, vo výnimočných 

prípadoch najneskôr do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

 

 

Článok 6 

Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 

 

1. Mesto Bytča poskytne školám a školským zariadeniam  vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti finančné prostriedky na mzdy a prevádzku mesačne vo výške jednej 

dvanástiny najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 25. deň v 

príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, budú mu tieto poskytnuté prvý 

pracovný deň po dni pracovného pokoja. 

2. Mesto Bytča poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škole alebo 

školskému zariadeniu vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti na jej výdavkový účet. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2019 o určení výšky  

dotácie   na mzdy   a prevádzku na žiaka škôl a školských   zariadení v   znení VZN č. 

14/2021, VZN č. 13/2021, VZN č. 11/2021, VZN č. 6/2021, VZN č. 13/2020, VZN č. 

10/2020, VZN č. 8/2020, VZN č. 9/2019. 

2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie 

občanov na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 8. 

februára 2022. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť 12. marca 2022. 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Miroslav Minárčik  

              primátor mesta 



Príloha č. 1 k VZN  č. 2/2022   

  

Škola/školské zariadenie 

Finančné prostriedky a 

mzdy a prevádzku na 

žiaka/dieťa 

 na rok 2022 v €  

ŠKD pri ZŠ Ul. Mieru 1235, Bytča 652,38  

ŠKD pri ZŠ Ul. E.Lániho 261/7, Bytča 702,14  

Materská škola, Dostojevského ul. 933/5, Bytča 2 976,16  

Materská škola, Hurbanova ul. 247/5, Bytča 3 041,97  

Materská škola, Hrabové 89, Bytča 3 144,13  

Materská škola, Hliník nad Váhom 167, Bytča 3 142,00  

Materská škola, Malá Bytča 103, Bytča 3 665,63  

Materská škola, Pšurnovice 176, Bytča 3 383,50  

Školská jedáleň, Ul. Mieru 1357, Bytča 342,38  

Školská jedáleň, Ul. E.Lániho 261/7, Bytča 407,88  

Centrum voľného času, Ul.Mieru 1357, Bytča 255,36  
Základná umelecká škola - ind.forma vyučovania, 

Zámok 105, Bytča 1 587,66  
Základná umelecká škola- kol.forma vyučovania, 

Zámok 105, Bytča 440,00  
 

 

 


