VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 8/2019
zo dňa 18.12.2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva
Mesto Nová Baňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 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 v znení
neskorších zmien a doplnkov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, § 7 zákona
č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
VZN):
Článok I.
Základné ustanovenia
(1) Týmto VZN mesta Nová Baňa sa v zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve určujú podrobnosti financovania originálnych
kompetencií mesta na úseku školstva, výška finančných prostriedkov na kalendárny rok na
mzdy a prevádzku, lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie a deň
v mesiaci, v ktorom mesto poskytne finančné prostriedky školám a školským zariadeniam
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a cirkevnému zriaďovateľovi školských zariadení
v územnej pôsobnosti mesta Nová Baňa.

Článok II.
Podrobnosti financovania, spôsob prideľovania finančných prostriedkov,
lehota na predloženie údajov
(1) Finančné prostriedky pridelené týmto VZN sú účelovo poskytnuté na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení, ktorým je dotácia určená. Pri ich použití sa musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
(2) Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na kalendárny rok sa prideľujú:
a) Na žiaka základnej umeleckej školy do 25 rokov veku – podľa stavu k 15. 9.
predchádzajúceho kalendárneho roka.
b) Na dieťa materskej školy, podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
c) Na dieťa centra voľného času od 5-15 rokov s trvalým pobytom v meste Nová Baňa
podľa stavu k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom pre určenie veku
dieťaťa je rozhodujúci dátum k 1.1. roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Mesto pri
určení počtu detí vychádza z predložených podkladov centier v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta a cirkevného zriaďovateľa, ktoré obsahujú meno a priezvisko, trvalé
bydlisko dieťaťa, dátum narodenia a krúžky, ktoré dieťa navštevuje. V prípade
cirkevného zriaďovateľa je okrem týchto podkladov nevyhnutnou podmienkou
pridelenia dotácie žiadosť zriaďovateľa. Dotácia na dieťa centra voľného času pri ZŠ
u cirkevného zriaďovateľa je vo výške 100 % dotácie na dieťa centra voľného času pri
ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa.
d) Na školský klub detí podľa počtu žiakov v ŠKD z nultého až piateho ročníka základnej
školy podľa stavu k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, dotácia na dieťa za ŠKD
u cirkevného zriaďovateľa je vo výške 100 % dotácie na dieťa ŠKD v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Nová Baňa. V prípade cirkevného zriaďovateľa je podmienkou
pridelenia dotácie žiadosť zriaďovateľa.

e) Na zariadenie školského stravovania podľa počtu potencionálnych stravníkov– t.j. podľa
počtu žiakov školy k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, dotácia je osobitne
vyčíslená na potencionálneho stravníka za školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a osobitne za školu v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa. V tomto
prípade je dotácia pridelená priamo zariadeniu školského stravovania, kde sa deti
stravujú. Suma dotácie na potencionálneho stravníka u cirkevného zriaďovateľa je vo
výške 100 % dotácie na potencionálneho stravníka v zriaďovateľskej právomoci mesta
Nová Baňa. V prípade cirkevného zriaďovateľa je podmienkou pridelenia dotácie
žiadosť zriaďovateľa.
(3) Dotácia na 1 žiaka sa určuje na 2 desatinné miesta, konečná suma dotácie pre jednotlivé
zariadenia na kalendárny rok podľa počtu žiakov sa matematicky zaokrúhli na celé eurá.
(4) Údaje potrebné na pridelenie dotácie na kalendárny rok v zmysle tohto VZN predložia školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a cirkevný zriaďovateľ každoročne v termíne do 15.10.
predchádzajúceho roka.

Článok III.
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta
Nová Baňa, určenie príjemcu dotácie a vymedzenia dňa v mesiaci, do ktorého poskytne
mesto Nová Baňa finančné prostriedky

(1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na
území mesta Nová Baňa na príslušný kalendárny rok je stanovená prílohou k tomuto VZN.
(2) Výška dotácie sa prílohou podľa Čl. III. bodu (1) stanovuje pre nasledovné školy a školské
organizácie so sídlom na území mesta Nová Baňa:
A) Školy a školské organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to:
a)
b)
c)
d)
e)

Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa
Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
Centrum voľného času pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa
Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, osobitne pre
potencionálnych stravníkov ZŠ J. Zemana a osobitne pre potencionálnych stravníkov ZŠ
sv.Alžbety
f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

B) Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa, a to:
a) Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15
b) Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15
(3) Príjemcom dotácie podľa čl. III. ods. (2) sú:
a) Za školy a školské organizácie uvedené v čl.III. ods. (2)A) písm.a),b),f) – uvedené školy
a školské organizácie.
b) Za školské zariadenia uvedené v čl. III. ods. (2)A) písm. c),d),e) Základná škola Jána
Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa, vzhľadom k tomu, že uvedené školské zariadenia sú
bez právnej subjektivity a sú súčasťou Základnej školy Jána Zemana.

c) Za školské zariadenia uvedené v čl. III. ods. (2)B) písm. a) a b) je zriaďovateľ týchto
cirkevných školských zariadení – Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo, Námestie SNP 19,
975 90 Banská Bystrica.
(4) Mesto poskytne príjemcom dotáciu v nasledovných termínoch:
a) Mesto poskytne príjemcom podľa čl. III. ods. (2) A) mesačne dotáciu vo výške stanovenej
na jednotlivé mesiace, a to do 20-teho v konkrétnom mesiaci, pri prostriedkoch vyčlenených
na konkrétny účel do 21 dní od predloženia žiadostí jednotlivých príjemcov.
b) Mesto poskytne príjemcovi podľa čl. III. ods. (2) B) mesačne dotáciu vo výške 1/12 zo sumy
určenej podľa tohto VZN a to do 20-teho v konkrétnom mesiaci.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
VZN vyvesené na úradnej tabuli od 3.12.2019 do 17.12.2019.
VZN schválené nariadením MsZ č. 8/2019 dňa 18.12.2019.
VZN vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 19.12.2019 do 2.1.2020.
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 3/2018 zo dňa
19.12.2018 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa na úseku školstva.
VZN nadobúda účinnosť dňa 03.01.2020.

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v. r.
primátor mesta

P R Í L O H A č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č. 8/2019
zo dňa 18.12.2019 o financovaní originálnych kompetencií mesta Nová Baňa
na úseku školstva
Čl.I.
Predmet prílohy
Touto prílohou je stanovená výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území
mesta Nová Baňa na kalendárny rok 2020 v zmysle čl. III. Všeobecne záväzného nariadenia č.
8/2019.
Čl. II.
Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020
(1) Mesto Nová Baňa určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:
Škola, školské zariadenie

Dotácia na žiaka v eur
1.164,40 eur

a) Základná umelecká škola, Kollárova 5, 968 01 Nová Baňa
b) Centrum voľného času, Bernolákova 30, 968 01 Nová Baňa

727,52 eur

c) Školský klub detí pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, 968 01 Nová Baňa

526,29 eur

d) Centrum voľného času pri ZŠ J. Zemana, Školská 6,
968 01 Nová Baňa
e) Školská jedáleň pri ZŠ Jána Zemana, Školská 6, Nová Baňa
- potencionálni stravníci ZŠ Jána Zemana
- potencionálni stravníci ZŠ sv. Alžbety
f) Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

99,36 eur

175,14 eur
175,14 eur
3.615,46 eur

(2) Mesto Nová Baňa určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa nasledovne:
Školské zariadenie

Dotácia na žiaka v eur

a) Školský klub detí pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15,
968 01 Nová Baňa
b) Centrum voľného času pri ZŠ sv. Alžbety, Školská 15,
968 01 Nová Baňa

526,29 eur

99,36 eur

V Novej Bani dňa 18.12.2019
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, v. r.
primátor mesta

