
                                      Nariadenie  č.1/2021 
          o výške príspevkov  na úhradu nákladov spojených so štúdiom  na   

                  Súkromnej základnej umeleckej škole A.Stodolu Martin  
podľa ustanovenia §5 ods.5 písm.g)zákona NR SR č.596/2003 Zúz. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,§ 49 ods.4 zákona č.245/2008 Z.z.o výchove a vzdelávaní(školský 

zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 

Mesto Martin v zmysle § 4 ods.3 písm.h)a § 6 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle §6 ods.12 písm.d) 

zák.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov vydalo všeobecne záväzné 

nariadenie č.88/2010,ktorým sa určila výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

súkromnej základnej umeleckej školy v zmysle ročnej výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ,v zmysle normatívu pre obecné školy 

a zariadenia a súkromné školy a zariadenia. 

Výška príspevkov na úhradu nákladov spojených so štúdiom (ďalej len príspevkov) na 

Súkromnej základnej umeleckej škole A.Stodolu v Martine sa odvíja v zmysle 

citovaných zákonov a VZN Mesta Martin,ktoré sú smerodajné pri  stanovení  jej výšky . 

                                                        Prvá časť 

                                                                        §1 

                                              Základné ustanovenia 
Účelom príspevkov tohto Nariadenia je určiť výšku poskytnutia príspevkov a spôsob ich 

použitia na prevádzku  Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorá je na základe 

Ministerstva školstva vedy,výskumu a športu zaradená do siete škôl v Slovenskej 

republiky.                                             §2 

                                                       Vymedzenie pojmov 
1.Príspevky , náklady na spotrebu , sú finančným príspevkom, ktorý je určený najmä na 

bežné výdavky, materiál a pomôcky pre žiakov, pri zabezpečovaní výchovno-

vzdelávacej práce,  zahŕňa výdavky na kompenzáciu nákladov za odvedenú prácu 

nadčas, príplatok za prácu v sobotu, nedeľu, odmenu vyplatenú za podmienok 

a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom zriaďovateľky. 

2.Príspevok je finančný príspevok, ktorý je určený na bežné výdavky školy podľa  § 1 

zahŕňa výdavky za tovary a služby škole definované Ministerstvom financií SR 

v ekonomickej klasifikácii 630-tovary a služby.Ide o výdavky na cestovné náhrady pri 

exkurziách, energie, vodu, komunikácie, pomôcky na čiastočné pokrytie nákladov na 

štúdium, rutinnú a štandardnú údržbu, služby špecifikované v položkách 631 až 637 

ekonomickej klasifikácie. 

3.Maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným finančným prostried- 

kom   je základom efektívneho narábania s nimi. 

4.Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 

tovarov, materiálu, pomôcok, prác, služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne 

a kvality. 

5.Účinný je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom 

činnosti vzhľadom na použité finančné prostriedky . 

6.Účelný je vzťah medzi určeným účelom použitia prostriekov a účelom  ich použitia. 

7.Počet detí, žiakov, študentov Súkromnej základnej umeleckej školy A.Stodolu Martin 

je rozhodný na výšku  finančných prostriedkov v aktuálnom roku tak, ako bol vykázaný 

v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01, doloženom Rozhodnutím riaditeľky školy 

o prijatí žiaka na školu, prihláškou na štúdium podpísanou rodičom, zástupcom žiaka, 

zmluvou o štúdiu. 



                                                                    Druhá časť 

                                                                §3 

                              Príspevky na jeden výkonový ukazovateľ 
Výška príspevku sa ustanovuje na školský rok  Rozhodnutím  riaditeľky školy,  ktorá 

určí aj spôsob úhrady príspevkov Príloha č.1.  

1.Povinnou prílohou je ROZPOČET školy v zmysle dokladov potvrdzujúcich 

výkonových ukazovateľov(stavu žiakov), podľa osobitných predpisov školy, SPRÁVA   

O HOSPODÁRENÍ  a zúčtovanie s uzávierkou k 31.12. v roku. 

2.Príspevky ponechá zriaďovateľka na účte Súkromnej základnej umeleckej školy, 

ktorá čerpá finančné prostriedky z osobitného účtu vo VÚB. 

3.Všetky údaje uvedené v prílohách musia byť úplné, pravdivé, správne. Nesprávne, 

nepravdivé a neúplné údaje sú považované za porušenie pravidiel a podmienok.                                             

                                                                    Tretia časť 

                                                                 §4 

                                                  Použitie príspevkov 
1.Prijímateľ príspevkov je oprávnený použiť finančné prostriedky na prevádzku, 

služby, ale najmä na materiál, pomôcky pre žiakov a študentov, v zmysle §2 bodu2. 

Použité finančné prostriedky  musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne 

a účelne.                                                                   §5 

                                                   Zúčtovanie príspevkov 
1.Prijmateľ príspevkov je povinný zriaďovateľke zúčtovať príspevky k 31.12. aktu-

álneho kalendárneho roka, do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roka predložiť 

správu o hospodárení s finančnými prostriedkami. 

2.Nevyčerpanú časť príspevkov môže prijmateľ čerpať aj v nasledujúcom období nové- 

ho   kalendárneho roka.                                         §6  

                                               Kontrola použitia príspevkov 
1.Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami podľa tohto 

Nariadenia vykonáva riaditeľka školy, RADA ŠKOLY , zriaďovateľka školy a ostatné 

oprávnené orgány. 

2.Prijímateľ príspevkov je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, 

efektívne, účelné a účinné vynaloženie finančných prostriedkov. 

                                                                 §7 

                                                             Sankcie 
1.Zriaďovateľka školy pri zistení neefektívneho, nehospodárneho ,neúčelného a neúčin-

ného  vynaloženia finančných prostriedkov z príspevkov uplatní sankcie voči prijímate-

ľovi príspevkov. Zníži ich čerpanie  po dobu 3 kalendárnych mesiacov, počnúc 

mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli rozhodné skutočnosti zistené. 

2.Pri zistení poklesu počtu výkonových ukazovateľov (počtu žiakov) z pôvodného počtu 

vykázaného k 15.septembru  už o 10 % bude voči prijímateľovi príspevkov vyvodená 

sankcia zo strany zriaďovateľky školy . 

3.Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli príspevky  získané a použité, je  

prijmateľ  príspevkov povinný vrátiť plnú výšku. 

                                                                  §8 

                                                       Platnosť a účinnosť 
Toto Nariadenie  bolo schválené  dňa 26.apríla 2021. 

Nadobúda účinnosť 1.mája 2021. 

                                                                                             

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

                                                                         Mgr.Alexandra Pilková,zriaďovateľka školy 


