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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 
 

A/  s c h v á ľ u j e  

1.zmenu príloh č.1 a č.2       

VZN o dotáciách na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B/  n e s c h v a ľ u j e 
 
 
 
 
  

 
Kontrolu správnosti a zákonnosti uznesení vykonal: 
JUDr. Balážová 
JUDr. Mihaliková 



Dôvodová správa 

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

 

 

1.zmena 

 

Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na kalendárny rok 2012 bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave dňa 15.12.2011 uznesením č. 422/2011. 

1. zmena VZN v prílohe č.1 a 2. vyplýva z toho, že  uznesením MZ č. 38/2012 zo dňa 
23.2.2012 bol schválený rozpočet mesta na roky 2012-2014. Súčasťou rozpočtu bol  
v sumárnom vyjadrení aj rozpočet školstva, ktorý v kategórii – originálnych kompetencií je 
nižší oproti predchádzajúcemu návrhu. Zmena v prílohách sa týka dotácií na l dieťa 
v materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto ale aj cirkevný zriaďovateľ. 
 

Stanovisko odborných komisií pri MZ 
 
 

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 
15.03.2012 odporúča MZ v Rožňave schváliť 1. zmenu  VZN mesta Rožňava o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia 

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave na 
svojom zasadnutí dňa 19.3.2012 odporúča MZ v Rožňave schváliť 1. zmenu  VZN mesta 
Rožňava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava  

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

 
 

§ 1 
Účel a predmet 

 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „nariadenie“) určuje  podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 : 

a) výšku dotácie na prevádzku a mzdy ( ďalej len „dotácia“) na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto 
Rožňava na príslušný kalendárny rok.1 
b) výšku dotácie na prevádzku a mzdy ( ďalej len „dotácia“) na žiaka cirkevnej základnej 
umeleckej školy, dieťa cirkevnej materskej školy a dieťa cirkevného školského zariadenia, na 
príslušný kalendárny rok1,  na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, dieťa súkromnej 
materskej školy a dieťa súkromného školského zariadenia, na príslušný kalendárny rok1. 
 

§ 2 
Príjemca dotácie 

 
     (1) Príjemca dotácie podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola,  materská škola 
a školské zariadenie s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto Rožňava 
a neštátni zriaďovatelia (ďalej len „príjemca“) -  Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo 
Rožňava, Reformovaná kresťanská cirkev – Cirkevný zbor Rožňava, Cirkevný zbor 
Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave a Súkromné centrum 
špeciálno-pedagogického poradenstva v Rožňave, Jedáleň Ako Doma – súkromné zariadenie 
školského stravovania. 

 
§ 3 

Výška dotácie 
 
     (1) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Rožňava na 
príslušný kalendárny rok je určená v eurách v prílohe č. 1,  ktorá je súčasťou tohto nariadenia. 
  
    (2) Výška dotácie z  podielových daní pre rok 2012 a 2013 na mzdové náklady 
a prevádzkové náklady na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je cirkev  a súkromný zriaďovateľ sa určuje vo 
výške 88 % z dotácie určenej pre  základnú umeleckú školu, materskú školu a školské 
zariadenia podľa prílohy č. 2, ktorá je súčasťou  tohto  nariadenia. 
 
 

                                                 
1 § 6 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 



     (3) Mesto poskytne príjemcovi dotáciu mesačne do 30. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca.  
 
     (4) Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka podľa zmeny rozpočtu.   
  
     (5)  V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je 
príjemca povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet mesta do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka. Zúčtovanie poskytnutej dotácie príjemca predloží poskytovateľovi 
jedenkrát ročne, v termíne do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka po poskytnutí 
dotácie. 
 
     (6)  Prijímateľ dotácie podľa § 2 pri použití dotácie musí zabezpečiť hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť jej použitia v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. 
 
 

§ 4 
 

Kontrola použitia dotácie 
 

Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 
podľa tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta Rožňava a  poverený zamestnanec mesta. 

 
§ 5 

 
Záverečné ustanovenie 

 
 
 

1.  Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia prerokované a schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 
15.12.2011 uznesením č. 422/2011  nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012. 
2.  Zmeny a doplnky tohto VZN mesta schvaľuje mestské zastupiteľstvo v Rožňave 3/5 – 
ovou väčšinou prítomných poslancov. 
3.   Zmeny a doplnky v prílohe č.1 a 2 tohto  VZN  prerokované a schválené na zasadnutí MZ 
v Rožňave  dňa ......................... uznesením č........ nadobúdajú účinnosť dňa ....................  .           

 
 
 

MUDr. Vladislav Laciak 
         primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 



vypúšťa sa z prílohy VZN      vkladá sa do prílohy VZN 
 
Príloha č. 1 
 
K všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Rožňava o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia  schválené MZ v Rožňave uznesením č. .......... na rokovaní dňa ................... . 
 
 
Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava 
 
 
 
Kategória školy, školského zariadenia Dotácia na 1 žiaka, 

dieťa v eurách 
Materská škola dieťa do 3 rokov   3 800 3 426 

Materská škola dieťa nad 3 roky                    2 060          1 976 

ŠKD Ul. zlatá 369 

ŠKD Ul. Komenského 461 

ŠKD Ul. zakarpatská 369 

ŠKD Ul. pionierov 369 

ŠKD Ul. zeleného stromu 656 

Žiak Centra voľného času 331 

Žiak ŠSZČ 146 

Žiak ZUŠ individuálne vyučovanie 792 

Žiak ZUŠ skupinové vyučovanie 490 

Školská jedáleň v ZŠ 124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vypúšťa sa z prílohy VZN      vkladá sa do prílohy VZN 
 
Príloha č. 2 
 
 
K všeobecnému záväznému nariadeniu mesta Rožňava o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia  schválené MZ v Rožňave uznesením č. ......  na rokovaní dňa ..................... . 
 
Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi v územnej pôsobnosti mesta, 
súkromného zriaďovateľa a zariadenia školského stravovania súkromného zriaďovateľ   
 
 
Kategória školy, školského zariadenia Dotácia na 1 žiaka, 

dieťa v eurách 
Cirkevná materská škola dieťa do 3 rokov                      3 344           3 014,88 

Cirkevná materská škola dieťa nad 3 roky                       1 812,80       1 738,88 

Školský klub detí 350,11 

ZUŠ individuálna forma vyučovania 696,96 

ZUŠ skupinová forma vyučovania 431,2 

Cirkevné zariadenie školského stravovania 109,12 

Súkromné zariadenie školského stravovania 109,12 

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického 
poradenstva 

119,998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dôvodová správa 

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

 

 

1.zmena 

 

Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia na kalendárny rok 2012 bolo prerokované a schválené na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave dňa 15.12.2011 uznesením č. 422/2011. 

1. zmena VZN v prílohe č.1 a 2. vyplýva z toho, že  uznesením MZ č. 38/2012 zo dňa 
23.2.2012 bol schválený rozpočet mesta na roky 2012-2014. Súčasťou rozpočtu bol  
v sumárnom vyjadrení aj rozpočet školstva, ktorý v kategórii – originálnych kompetencií je 
nižší oproti predchádzajúcemu návrhu. Zmena v prílohách sa týka dotácií na l dieťa 
v materských školách, ktorých zriaďovateľom je mesto ale aj cirkevný zriaďovateľ. 
 

Stanovisko odborných komisií pri MZ 
 
 

Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 
15.03.2012 odporúča MZ v Rožňave schváliť 1. zmenu  VZN mesta Rožňava o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia 

Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave na 
svojom zasadnutí dňa 19.3.2012 odporúča MZ v Rožňave schváliť 1. zmenu  VZN mesta 
Rožňava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,  
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

.  
 


