
 
NÁVRH 

                     
Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Brusno  č. 1/2023 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej 
školy,  dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023 
 
Návrh  tohto  všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
Vyvesený na úradnej tabuli  obce dňa 02.01.2023 
Zverejnený na internetovej stránke obce 
(úradná nástenka) dňa 

02.01.2023 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové 
konanie 
Pripomienky  je možné zaslať: 
- poštou alebo osobne na Obecný úrad 
Brusno,   Ondrejská 360/1, 976 62  Brusno 
- elektronicky  na e-mailovú adresu  obec 

02.01.2023 

Dátum  ukončenia lehoty pripomienkového 
konania 

16.01.2023 

Vyhodnotenie  pripomienok k návrhu VZN 
uskutočnené dňa  

17.01.2023 

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie  
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa  
Zvesené z úradnej tabuli obce dňa  
Zverejnené na internetovej stránke obce 
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Nadobúda účinnosť dňom 15. dňom od jeho vyhlásenia 
 
   
   VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRUSNO 
 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku   na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia č. 1/2023. 
 
 Obecné   zastupiteľstvo   obce   Brusno  v  zmysle  §  6  ods. 1  zákona  č.  369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a 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 v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení. 
 

 
§ 1 

Predmet úpravy 
 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na rok 2023 na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského 

https://www.nemecka.info/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah258_13.pdf&original=n%C3%A1vrh%20VZN_ur%C4%8Denie%20dot%C3%A1cie%20na%20%C5%BEiaka_2020.pdf
https://www.nemecka.info/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah258_13.pdf&original=n%C3%A1vrh%20VZN_ur%C4%8Denie%20dot%C3%A1cie%20na%20%C5%BEiaka_2020.pdf


zariadenia, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení na Ministerstve školstva 
SR. 
 
      §2  
     Príjemca dotácie  
  
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je Základná umelecká škola, Pod Dubinkou 212/1, 976 
62  Brusno a  Základná škola s materskou školou, Školská 622/24, 976 62  Brusno, ktorej 
súčasťou je školská jedáleň, školský klub detí, centrum voľného času, materská škola  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  
 

§ 3 
Výška a účel dotácie   

 
1) Objem finančných prostriedkov sa rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.9. 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Brusno vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01. Pri predkladaní 
údajov sa postupuje podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  
 
2) Výpočet a určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, je uvedený v tabuľke  č. 1 
všeobecne záväzného nariadenia. 
 
Tabuľka  č. 1 všeobecne záväzného nariadenia, sumy sú uvedené v € 

Škola, školské zariadenie Dotácia na žiaka ("normatív") pre rok 
2023 určená vo VZN 

ŠJ - potenciálni stravníci 185.49 
Školský klub detí 618.30 
Centrum voľného času 113.36 
Materská škola 2 813.27 
Správa školských objektov ZŠ 77.29  
ZŠ SPOLU x 
ZUŠ-individuálna forma 1 484.54 
ZUŠ-skupinová forma 484.75 
ZUŠ SPOLU x 

 
 
3) Na použitie poskytnutej dotácie základnej umeleckej škole, materskej škole a školskému 
zariadeniu  sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

§ 4 
Termín a spôsob poskytnutia dotácie 

 
     Obec  poskytne   dotáciu   zo  svojho účtu  na účet  základnej  umeleckej škole, materskej 
škole a školskému zriadeniu podľa § 2  mesačne a to vo výške 1/12 z dotácie na príslušný 
kalendárny rok stanovenej podľa § 3 ods. 2 tohto VZN  do 30. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. 
 



 
§ 5 

Záverečné ustanovenia 
 
     1)Obecné zastupiteľstvo obce Brusno zrušuje VZN obce Brusno číslo  2/2022 zo dňa  
10.03.2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022. 
     2)Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 schválilo obecné zastupiteľstvo obce 
Brusno  na svojom zasadnutí dňa ……… 2023 uznesením  č. ……./2023 s podmienkou, že 
tabuľka  tohto VZN  bude  upravená  podľa  aktuálnych  informácií Ministerstva školstva SR 
a Ministerstva financií SR o výške normatívu na jedného žiaka. 
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ………………….. . 
 
 
 
 
 
 
 
V Brusne  ……….. 2023 
                                                      …………….… 
                Ing. Igor Švec 
                starosta obce 

 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
Zmluvy 

o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku uzatvorená podľa § 6 ods. 12 písm. b) a § 9aa zák.
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") na pripomienkovanie

Článok 1 
Zmluvné strany 

PoskytovateP: 
Názov: Obec: Brusno 
Sídlo: Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Ing. Igor Švec, starosta obce 
Názov účtu: Všeobecná úverová banka a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK24 0200 0000 0000 0272 5312 
IČO: 00313491 
DIQ2021223116 

(ďalej len „poskytovateľ") 

PrijímateP: 
Názov: Občianske združenie Šťastná škola, (zriaďovateľ Súkromné centrum špeciálno -
pedagogického poradenstva Brusno) Sídlo: Školská 622, 976 62 Brusno 
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Alexander Sabo 
Názov účtu: 1100 - Tatra banka a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK81 1100 0000 0029 2483 6069 
IČO: 379950878 
DIČ:202980554 

(ďalej len „prijímate!"' alebo spoločne aj ako „zmluvné strany") 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je   poskytnutie   finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa: 
a) Pre šk. zariadenie Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Brusno, Školská 622, 976 62 Brusno

Článok 3 
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

1/ Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na dieťa, žiaka a poslucháča školy 
a/alebo  školského  zariadenia  špecifikovaného   v   Článku   2   tejto zmluvy v plnej výške sumy určenej na mzdy 
a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháča   školy a/alebo  školského zariadenia vypočítanej podľa osobitného 
predpisu. 

2/ Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 115 931 € EUR/kalendárny 
rok 2023. 



3/ Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude poskytovať prijímateľovi finančné prostriedky mesačne a to vo výške 1/12 
sumy uvedenej v bode 2/ tohto článku na jeho samostatný bankový účet zriadený na vedenie prostriedkov 
poskytovaných zo štátneho rozpočtu uvedený v Článku 1 tejto zmluvy. 

 
Článok 4 

Doba trvania zmluvy 
 
1/ Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, počnúc dňom jej účinnosti do 31.12.2023. 
 
2/ Táto zmluva zaniká uplynutím času, dohodou zmluvných strán alebo zánikom prijímateľa, školy alebo školského 
zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 
Článok 5 

 Lehota na predloženie údajov 
 
Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na základe údajov o počte detí, žiakov a poslucháčov 
podľa stavu k 15. septembru 2023. 

 
 

Článok 6 
Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov 

 
Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky mesačne, vždy do 25. kalendárneho dňa príslušného 
mesiaca. 

 
 

Článok 7 
Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov 

 
1/ Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu údajov poskytnutých prijímateľom a základnými umeleckými 
školami, jazykovými školami, materskými školami a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 
podľa ktorých postupuje poskytovateľ pri poskytovaní finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy. 
 
2/ Poskytovateľ je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami 
poskytnutými podľa tejto zmluvy a kontrolovať efektívnosť a účelnosť ich využitia. 
 
3/ Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu údajov poskytnutých prijímateľom a základnými 
umeleckými školami, jazykovými školami, materskými školami a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti, podľa ktorých postupuje poskytovateľ pri poskytovaní finančných prostriedkov podľa tejto zmluvy. 
 
4/ Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami 
poskytnutými podľa tejto zmluvy, najmä umožniť kontrolu efektívnosti a účelnosti ich použitia.



5/ Prijímateľ je povinný ku kontrole predložiť poskytovateľovi originály všetkých dokladov týkajúcich sa použitia 
poskytnutých finančných prostriedkov. 

 
Článok 8 

Osobitné ustanovenia 
 
1 / Ak prijímateľ a/alebo škola a/alebo školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa ukončí 
poskytovanie činnosti v priebehu rozpočtového roka, zúčtuje prijímateľ poskytnuté finančné prostriedky na mzdy 
a prevádzku ku dňu skončenia činnosti, najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti a v tomto termíne vráti 
nevyčerpané poskytnuté finančné prostriedky na účet poskytovateľa. 
 
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že prijímateľ je povinný najneskôr do 30 dní po zániku zmluvy, vrátiť na účet 
poskytovateľa všetky finančné prostriedky, ktoré neboli použité prijímateľom na mzdy a prevádzku podľa tejto 
zmluvy. 

 
 

Článok 
9 Záverečné ustanovenia 

 
 
1 / Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej 
zverejnenia. 
 
2/ Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme písomných a riadne 
očíslovaných dodatkov. 
 
3/ Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zák. č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky. 
 
4/ Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia 
zmluvy. 
 
5/ Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, tejto porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. 
 
6/ Návrh zmluvy bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle poskytovateľa finančných prostriedkov 
najmenej 15 dní pred jej uzatvorením t.j. bol zverejnený dňa: 02.01.2023. 

V Brusne   dňa:        V Brusne dňa: 

_________________       _________________ 

Podpis poskytovateľa       podpis prijímateľa 
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