
VZN č. 14/2009/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení 

                                                    -1 -  
 
Mesto Liptovský Mikuláš podľa § 6, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  v spojení § 6 ods. 12, písmeno d) 
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   vydáva pre územie 
mesta Liptovský Mikuláš toto  
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mesta Liptovský Mikuláš  

č.  14/2009 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení 

 
 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
Základné ustanovenia 

 
Článok I 
Predmet 

 
 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku dotácie  na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského 
zariadenia na príslušný kalendárny rok  v školách a školských zariadeniach na území mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „dotácia v školách a 
školských zariadeniach“). Toto nariadenie určuje výšku dotácie v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský 
Mikuláš a v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení v období rokov 2010 a 2011. 
 
 

Článok II 
Druhy dotácií  

 
 

     Dotácie upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 
a) dotáciu na pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) dotáciu na žiaka v základnej umeleckej škole, 
c) dotáciu na žiaka školského klubu detí, 
d) dotáciu na žiaka centra voľného času, 
e) dotáciu na žiaka v zariadení školského stravovania. 
 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
Dotácie v školách a školských zariadeniach 

 
Článok III 

Dotácia na pobyt dieťaťa v materskej škole 
 
 
     (1) Mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len „mesto“) na pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytne dotáciu na jedno 
dieťa vo výške minimálne sumou 1705 € ročne. 
 
     (2) Dotáciu poskytne mesto materskej škole 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10.  kalendárneho dňa príslušného mesiaca. 

 
     (3) Dotáciu poskytne mesto zriaďovateľovi neštátnej materskej školy na pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa vo výške minimálne 
sumou 1300 € ročne, dotáciu poskytne mesto materskej škole 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10.  kalendárneho dňa. 
 
 

Článok IV 
Dotácia na žiaka v základnej umeleckej škole 

 
 
     (1) Mesto poskytne dotáciu na jedného žiaka vo výške minimálne sumou v základnej umeleckej škole: 
a) na vyučovanie individuálnou formou ročne vo výške 715 €, 
b) na vyučovanie skupinovou formou ročne vo výške 440 €. 
 
     (2) Dotáciu poskytne mesto základnej umeleckej škole 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10.  kalendárneho dňa príslušného 
mesiaca.  
 
   
 

Článok V 
Dotácia na žiaka školského klubu detí 

 
 
     (1) Mesto poskytne dotáciu na jedného žiaka školského klubu detí minimálne sumou ročne 330 €. 
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     (2) Dotáciu poskytne mesto základnej škole, pri ktorej je zriadený školský klub detí 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10. 
kalendárneho dňa príslušného mesiaca.  
 
(3) Dotáciu poskytne mesto zriaďovateľovi neštátneho školského klubu detí na jedného žiaka vo výške minimálne sumou 290,40 € ročne, dotáciu 
poskytne mesto zriaďovateľovi 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10. kalendárneho dňa. 
 
 
 

Článok VI 
Dotácia na žiaka centra voľného času 

 
 

     (1) Mesto poskytne dotáciu na jedného žiaka centra voľného času minimálne sumou ročne 160 €. 
 
     (2) Dotáciu poskytne mesto centru voľného času detí 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10.  kalendárneho dňa.  
 
      

Článok VII 
Dotácia na žiaka v zariadení školského stravovania 

 
 
     (1) Mesto poskytne dotáciu na jedného žiaka  v zariadení školského stravovania minimálne sumou ročne 110 €. 
 
     (2) Dotáciu poskytne mesto základnej škole, pri ktorej je zriadené zariadenie školského stravovania 1/12 mesačne za príslušný kalendárny 
mesiac do 10. kalendárneho dňa príslušného  mesiaca.  
 
     (3) Dotáciu poskytne mesto zriaďovateľovi neštátneho zariadenia školského stravovania na jedného žiaka vo výške minimálne sumou 96,80 € 
ročne, dotáciu poskytne mesto zriaďovateľovi 1/12 mesačne za príslušný kalendárny mesiac do 10. kalendárneho dňa. 
 
 
 

TRETIA ČASŤ 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 

(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.1 
 

(2) Neštátnou školou alebo neštátnym školským zariadením sa rozumie súkromná alebo cirkevná škola, súkromné alebo cirkevné školské 
zariadenie. 

 
(3) Dotáciu poskytne mesto na kalendárny rok podľa počtu žiakov škôl a školských zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka. Zmenu výšky dotácie na žiaka školy alebo školského zariadenia v priebehu kalendárneho roka je možné uskutočniť 
prostredníctvom zmeny všeobecne záväzného nariadenia v závislosti od objemu finančných prostriedkov pridelených mestu na financovanie 
neštátnych škôl a školských zariadení. 
 
 
 
 

(4) Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť v zmysle § 6, ods. 12, písmeno b) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. 

 
(5) Termín podania písomných žiadostí o dotáciu je do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má 

dotácia poskytnúť. 
 

(6) Nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 25. 11. 2009. 
 

(7) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto nariadení dňa    10. 12. 2009.  
 

(8) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2010.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ján Blcháč, PhD 
primátor  

 

                                                                  
1 napr. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   


