
M E S T O    Š U R A N Y– M E S T S K Ý    Ú R A D    Š U R A N Y 
 

                         V Šuranoch  5.1.2023  

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

Š U R A N Y 

 
 

Materiál: č. B/1/3/2023 

 

 

N á v r h 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2023 o financovaní  originálnych 

kompetencií mesta Šurany na úseku školstva. 

 

 

Predkladá:      Návrh na uznesenie:  

Mgr. Alžbeta Klimentová    Mestské   zastupiteľstvo v Šuranoch 

vedúca  odd. ŠKSaZ  prerokovalo Návrh Všeobecne záväzného 

MsÚ Šurany nariadenia mesta Šurany č. 1/2023 

o financovaní originálnych kompetencií 

mesta Šurany na úseku školstva, 

stanovisko komisie školstva, kultúry,  

mládeže a športu MsZ, stanovisko komisie 

finančnej  MsZ a tento 
 

 

Spracovala:         

Mgr. Alžbeta Klimentová  

vedúca odd. ŠKSaZ  

MsÚ Šurany    

     s c h v a ľ u j e 

 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami 

 

Na základe:       

zák. č. 596/2003 Z.z.           poslancov Mestského zastupiteľstva  

a zák. č. 597/2003 Z.z.    v Šuranoch v zmysle predlohy. 

 
 

 

  .......................................................... 
         podpis predkladateľa 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 9. februára 2023 
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NÁVRH 

 

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

MESTA ŠURANY č. 1/2023 O FINANCOVANÍ 

ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ MESTA 

ŠURANY NA ÚSEKU ŠKOLSTVA. 

 

 
                                                                                                          
 

 

 

 

 

 
 

  



Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany č. 1/2023 o financovaní 

originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školství je zverejnený na 

pripomienkovanie na úradných tabuliach mesta Šurany a na internetovej 

stránke mesta Šurany – v časti Úradná tabuľa www.surany.sk 
  

Podľa § 6 ods. 4 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia návrhu 

nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 

pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 

podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  

 

Pripomienky k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Šurany  

č. 1/2023 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku 

školstva  možno uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do 

zápisnice na Mestskom úrade v Šuranoch, Námestie hrdinov č. 1, 942 01 

Šurany, e-mail: a.klimentova@surany.sk; fax: 035/6500108 
 

 

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli 5.01.2023 

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 6.01.2023 

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 16.01.2023 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zvesiť dňa 23.01.2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D ô v o d o v á    s p r á v a 

Podľa § 6 ods. 12 písmena c) zákona č. 596//2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov určí mesto každoročne všeobecne záväzným 

nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy,  dieťa v centre špeciálno-

pedagogického poradenstva, na žiaka základnej školy na činnosť školského klubu detí, v 

zariadeniach školského stravovania na žiaka školy,  na záujmovú činnosť v centre voľného času 

na základe počtu žiakov od 5 do 15 rokov veku s trvalým bydliskom na území mesta. 

Poskytovanie dotácie sa viaže na nasledovné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šurany: 

MŠ, Mostná 1, Šurany  

MŠ, MDŽ 26, Šurany 

ZUŠ T. Sládkoviča, Nám. Hrdinov 10, Šurany 

CVČ, Na vŕšku 24, Šurany 

ŠJ pri ZŠ, Bernolákova 35, Šurany 

ŠKD pri ZŠ, Bernolákova 35, Šurany 

ŠJ pri ZŠ, SNP 5, Šurany 

ŠKD pri ZŠ, SNP 5, Šurany 

 

Výpočty súm pre jednotlivé školy a školské zariadenia vychádzajú z platného nariadenia vlády 

č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a zo zverejnených 

podielových daní pre mesto Šurany  na rok 2023.  

Podielové dane pre mesto Šurany na rok 2023 zverejnené na stránke ministerstva financií sú 

vo výške 4 315 531 €, z toho 40 % je určené na školstvo.  

Na porovnanie uvádzam výšku dotácie za rok 2022 a návrh na rok 2023. 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na  prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka 

/rok v eurách 

 

rok 2022 

Dotácia na  prevádzku 

a mzdy na dieťa a žiaka 

/rok v eurách 

 

návrh na 

rok 2023 

Základná umelecká škola 

- individuálne vyučovanie 

- skupinové vyučovanie 

 

1426 

466 

 

1529 

499 

Materská škola,  MDŽ 26 

2690 2840 

Materská škola,  Mostná 1 

2648 2840 

Školský klub detí 

(Bernolákova 35, SNP 5) 

582 624 

Centrum voľného času 

 

106 114 



Zariadenie školského stravovania 

(Bernolákova 35, SNP 5) 

175 187 

 

Na základe zverejnených štatistických údajov  jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka na 

rok 2023 pre mesto Šurany predstavuje sumu 102,00 eur,  ZMOS navrhuje v rámci SR sumu 107,54 

eur, mesto ako zriaďovateľ na základe prepočtu pristúpilo na kompromis 104,00 €.  

Novela zákona č.  596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve upravuje aj 

financovanie cirkevných základných škôl a súkromného špecializovaného centra poradenstva 

a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, kde je mesto povinné 

s uvedenými zariadeniami uzatvoriť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení.  

  

 

      Mgr. Alžbeta Klimentová, v.r. 

        vedúca odd. ŠKSaZ MsÚ Šurany 

 

 

V Šuranoch dňa 5.1.2023  

  



 

Návrh 

Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Šurany č.  1/2023 o financovaní 

originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva. 

 
Mestské zastupiteľstvo Šurany /ďalej len MsZ/ v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 písm. g) Zák. č.  

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) 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, § 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/. 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

VZN určuje podrobnosti financovania originálnych kompetencií mesta na úseku školstva, 

výšku 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.  

 

 

§ 2 

Príjemca dotácie 

 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú: 

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov č. 10, Šurany, 

Materská škola, Mostná č. 1, Šurany, 

Materská škola, MDŽ č. 26, Šurany, 

Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany, 
Základná škola, Bernolákova č. 35, Šurany pre školskú jedáleň a školský klub detí pri  ZŠ, 

  Základná škola, SNP č. 5, Šurany pre školskú jedáleň a školský klub detí pri ZŠ.  

 

 

§ 3 

Podrobnosti financovania 

 

1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytnuté na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, na dieťa materskej školy, na dieťa a žiaka centra voľného času, školského 

klubu detí a zariadenia školského stravovania. Pri ich použití sa musí zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. 

 

2. Mesto Šurany  poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku podľa § 2 ods.1  tohto 

VZN nasledovne: 

 

1 



 

a) základnej umeleckej škole (ZUŠ) – individuálna forma 

podľa počtu žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania od troch 

rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka 

 

b) základnej umeleckej škole (ZUŠ) – skupinová forma 

podľa počtu žiakov základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania od troch 

rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka 

 

c) materskej  škole (MŠ) 

podľa počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka  

 

d) centru voľného času (CVČ) 

podľa počtu detí od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom na území obce 

podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.  

 

e) základnej škole - školskému  klubu detí (ŠKD) 

podľa počtu žiakov v školskom klube detí (ŠKD) z nultého až 5. ročníka základnej školy 

podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka 

 

f) základnej škole - školskej  jedálni (ŠJ) 

podľa počtu všetkých žiakov základnej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka 

 

3. 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. 

 

4. 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, žiakov  podľa stavu 

k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol 

(MŠVVŠ SR) 40-01. 

 

5. 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, 

žiakov a poslucháčov. 

 

6. Na účely financovania sa do počtu detí,  žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a 

poslucháči, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa 

školy alebo riaditeľa školského zariadenia. 
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7. Mesto poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základnej umeleckej škole, 

materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci 

rozpisu schváleného rozpočtu mesta. 

 

8. Mesto oznámi základnej umeleckej škole, materským školám a školským zariadeniam vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok 

najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.  

 

9. Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje zmenou 

VZN, mesto túto zmenu oznámi  základnej umeleckej škole, materským školám 

a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po 

nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým bola zmena vykonaná. Mesto zmenu výšky 

finančných prostriedkov realizuje rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena 

schváleného rozpočtu mesta a v rámci neho aj rozpočtu škôl a školských zariadení.  

 

 

§ 4 

Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

 

1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany  je určená v tabuľke:  

 

  

Výška finančných prostriedkov na rok 2023 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa  materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany 

 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na  prevádzku a mzdy na 

dieťa a žiaka /rok v eurách 

 

návrh na 

rok 2023 

Základná umelecká škola 

- individuálne vyučovanie 

- skupinové vyučovanie 

 

1529 

499 

Materská škola Mostná 1 
 

 

2840 

Materská škola MDŽ 26 

 

2840 

Školský klub detí pri ZŠ  

(Bernolákova 35 a SNP 5) 

624 

Centrum voľného času 

 

114 

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ 

(Bernolákova 35 a SNP 5) 

187 
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2) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. 12. príslušného 

kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov 

vrátiť späť na účet mesta Šurany do 31. 12. príslušného kalendárneho roku. 

 
 

§ 5 

Lehota na predloženie údajov 

 

Základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia majú povinnosť oznámiť 

mestu údaje podľa §4 odsek 3 najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka.  

 
 

§ 6 

Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 

 

1. Mesto Šurany poskytne mesačne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcovi  

podľa § 2  tohto VZN do 25. dňa príslušného mesiaca na jeho výdavkový účet. 

 

 

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. VZN č. 1/2023 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva 

bolo schválené uznesením MsZ č. ........., bod č. ....................dňa........................a 

nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Šurany. 

.................. 

2. Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 

1/2022 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva 

schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Šuranoch č. 24/2022-Z, bod č. X. 

dňa.10.2.2022. 

 

 

            Mgr. Marcel  F i l a g a, v.r. 

               primátor mesta Šurany 
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