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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
MESTA   STROPKOV 

č.  4/2016 
o určení podrobnosti poskytovania finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území mesta Stropkov 

 
 

Čl.1 
Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c), d) a g) zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe 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 (ďalej len „VZN“). 

 
 

Čl.2 
Predmet úpravy  

Toto VZN určuje podrobnosti poskytovania finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na 
území mesta Stropkov, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do 
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  
 
 

Čl.3 
Príjemca finančných prostriedkov  

1) Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je: 
a) základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stropkov 
b) zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy na základe predloženej žiadosti 

o finančné prostriedky, 
c) centrá voľného času pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Stropkov a centrum voľného času bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Stropkov, 

d) školské kluby detí, školské jedálne ako súčasti základných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Stropkov, 

e) materské školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stropkov, 
f) zriaďovateľ cirkevných školských zariadení na základe predloženej žiadosti o finančné 

prostriedky. 
 
2) Mesto Stropkov poskytne finančné prostriedky pre centrá voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Stropkov a pre cirkevné centrum voľného času v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstvo Košice na záujmové vzdelávanie detí vo 
veku od 5 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Stropkov. 
 
3) Príjemca finančných prostriedkov podľa ods. 1 písm. a), b), c), f) tohto článku predloží 
Mestu Stropkov menný zoznam žiakov, v ktorom uvedú aj dátum narodenia a adresu trvalého 
pobytu ako aj čestné vyhlásenie zákonneho zástupcu dieťaťa na započítanie žiaka pre zber 
údajov, a podľa ods. 1 písmeno c) aj kópiu rozhodnutia o prijatí žiaka, študenta na pravidelnú 
krúžkovú činnosť. 
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Čl.4 
Výška a účel finančných prostriedkov 

1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, školského klubu detí, školskej jedálne, centra voľného času pri 
základnej škole, dieťa materskej školy, zriaďovateľa cirkevných školských zariadení 
a zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy je určená v prílohe č. 1 tohto VZN.  
2) Prijímateľ finančných prostriedkov podľa čl. 3 je oprávnený použiť finančné prostriedky 
len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských 
škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov a pri jej použití musí 
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. 
3) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho 
roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet 
Mesta Stropkov do 31.12. príslušného kalendárneho roka.   

 
Čl.5 

Predloženie údajov potrebných pre určenie výšky finančných prostriedkov 
Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný predložiť údaje podľa Eduzberu k 15.9.  
potrebné k určeniu výšky finančných prostriedkov na nasledujúci kalendárny rok najneskôr 
do 30.9. kalendárneho roka.  
 
 

Čl.6 
Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov  

Mesto Stropkov poskytne príjemcovi podľa čl. 3 finančné prostriedky  mesačne vo výške 
jednej dvanástiny z finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok do 25. dňa 
príslušného mesiaca.  
 
         Čl.7 

Vyúčtovanie finančných prostriedkov 
Príjemcovia finančných prostriedkov sú povinní predložiť vyúčtovanie finančných 
prostriedkov do 15.1. nasledujúceho kalendárneho roka. 
 
 

Čl.8 
Kontrola použitia dotácie 

1) Finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN 
vykonáva Mesto Stropkov a ostatné oprávnené orgány. 
2) Prijímateľ finančných prostriedkov je pri kontrole povinný predložiť všetky doklady 
preukazujúce hospodárne, efektívne a účinné vynaloženie pridelených finančných 
prostriedkov. 

 
Čl.9 

Záverečné ustanovenia 
1) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2017. 
2) Týmto VZN č. 4/2016 sa ruší v celom rozsahu VZN č. 5/2015 schválené dňa 16.12.2016.  
 
 
 

JUDr. Ondrej Brendza,v.r. 
        primátor mesta 



Príloha 1 
 
Finančné prostriedky na rok 2017 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Stropkov 
 

Kategória škôl a školských zariadení 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na 

žiaka 
v eurách 

Základná umelecká škola – individuálna forma  820,80 € 
Základná umelecká škola – kolektívna forma 504,- € 
Súkromná základná umelecká škola – individuálna forma 820,80 € 
Súkromná základná umelecká škola – kolektívna forma  504,- € 
Materská škola na ul. Matice Slovenskej  2.160,- € 
Materská škola na ul. Andreja Hlinku  2.160,- € 
Školský klub detí  115,20 € 
Centrum voľného času pri základnej škole 79,20 € 
Zariadenie školského stravovania 129,60 € 
Zariadenie školského stravovania pri cirkevnej základnej škole 129,60 € 

Školský klub detí pri cirkevnej základnej škole 115,20 € 

Centrum voľného času pri cirkevnej základnej škole  79,20 € 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

JUDr. Ondrej Brendza,v.r. 
        primátor mesta 
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