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D o d a t o k č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 27/2011
o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní
dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl
a neštátnych školských zariadení na území Žilinského kraja (ďalej len „VZN“)

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, § 9 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve) v znení neskorších predpisov vydáva Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu
Žilinského samosprávneho kraja č. 27/2011 (ďalej len „dodatok“) v tomto znení:
Čl. I
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa VZN takto:
1. V článku I sa v odseku (1) dopĺňa písm. c) v tomto znení:
„c) príspevku/dotácie na stravovanie žiakov.
2. V článku II sa dopĺňa nový odsek (9) v tomto znení:
„(9) Žiak/dieťa a iná osoba1a)/poslucháč nad 15 rokov veku/ nad 25 rokov veku podľa stavu
k 15. septembru - sa rozumie žiak/dieťa a iná osoba1a)/poslucháč, ktorý dovŕšil 15 rokov veku/
25 rokov veku k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.“
Dopĺňa sa nový odkaz pod čiarou 1a) v tomto znení:
„1a) § 116 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“
3. V článku III sa za odsek (3) dopĺňa nový odsek (4) v tomto znení:
„(4) Pri určovaní výšky normatívu podľa odseku (3) tohto článku môže ŽSK zohľadniť
v školách a školských zariadeniach, najmä:
a) v školskom internáte – energetickú náročnosť budovy zohľadnenú podľa teplotných pásiem,
b) v centre voľného času – energetickú náročnosť budovy, v ktorej centrum prevádzkuje
svoju činnosť podľa toho, či je zriadené ako samostatné školské zariadenie alebo je zriadené
ako súčasť školy (pri škole),
c) v základnej umeleckej škole – formu výchovy a vzdelávania, a to skupinovú alebo
individuálnu,
d) v zariadení školského stravovania – formu organizácie a poskytovania stravovacích služieb
v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni školy alebo podľa toho, či sa žiaci stravujú
v stravovacom zariadení inej školy alebo v inom stravovacom zariadení,
e) v jazykovej škole, centre voľného času, základnej umeleckej škole – vekovú kategóriu nad
15 rokov veku do 25 rokov veku a nad 25 rokov veku.“
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4. V článku III odsek (1) sa doterajší odkaz pod čiarou 1) prečísluje na odkaz pod čiarou
1b).
5. V článku III sa doterajšie odseky (4) a (5) prečíslujú na odseky (5) a (6).
6. V článku IV sa dopĺňa odsek (3) v tomto znení:
„(3) ŽSK poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území samosprávneho kraja v CVČ; v cirkevných CVČ a v súkromných CVČ na deti nad 15
rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja vo veku nad 15 rokov najviac do 30
rokov veku.“
7. V článku IV sa dopĺňa odsek (4) v tomto znení:
„(4) ŽSK poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov:
• škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
• nad 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
• stredných škôl, stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, odborných učilíšť a praktických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských
školských úradov, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.“
8. V Článku IV sa za odsek (4) dopĺňa odsek (5) v tomto znení:
„(5) Na účely poskytnutia príspevku alebo dotácie podľa tohto VZN sa do počtu žiakov, detí
a poslucháčov započítavajú žiaci, deti a poslucháči prijatí do školy alebo do školského
zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ktorí fyzicky
navštevujú školu alebo školské zariadenie; žiak, poslucháč, dieťa môže byť zarátané do tohto
počtu len jedenkrát.“
9. V článku V v odseku (2) sa v písmene a) vypúšťa nasledovné:
„aa) školské stredisko záujmovej činnosti,“
10. V článku V v odseku (2) sa v písmene a) doterajšie písmená ab) až ae) premenujú na
písmená aa) až ad).
11. V článku VI sa v odseku (1) v písmene b) nahrádza text „a (4)“ novým textom „až (5)“.
12. V článku VI sa za odsek (1) vkladá nový odsek (2), ktorý znie:
„(2) Termín doručenia štatistických výkazov o počte žiakov v škole a školskom zariadení
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zriaďovateľovi pre určenie výšky
príspevku na nasledujúci kalendárny rok je do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má príspevok poskytnúť.“
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13. V článku VI sa za odsek (4) vkladá nový odsek (5), ktorý znie:
„(5) ŽSK oznámi ZUŠ, JŠ a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
schválenú výšku príspevku na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného
kalendárneho roka písomným oznámením a zverejnením na stránke www.regionzilina.sk.“
14. V článku VI sa doterajší odsek (5) prečísluje na odsek (6).
15. V článku IX v odseku (2) sa vypúšťajú slová „ podáva a“.
16. V článku IX sa mení odsek (3), ktorý sa nahrádza týmto znením:
„(3) Termín doručenia písomných žiadostí o dotáciu je do 30. septembra kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Žiadosť o dotáciu je
doručená včas, ak bola podaná v termíne podľa prvej vety, a to buď poštou (dátum podania
vyznačený na pečiatke pošty) alebo ak bola v tomto termíne doručená do podateľne Úradu
ŽSK. Ak žiadateľ doručí žiadosť o dotáciu po tomto termíne, postupuje sa pri jej schválení
podľa odseku (7) tohto článku.“
17. V článku IX v odseku (4) sa v písm. g) na konci vety bodka nahrádza čiarkou a odsek (4)
sa dopĺňa o písm. h), i) a j) v tomto znení:
„h) menný zoznam žiakov/detí/poslucháčov, na ktoré sa dotácia žiada s nasledovnými údajmi:
meno a priezvisko žiaka/dieťaťa/poslucháča, dátum narodenia a bydlisko. Tento zoznam je
prijímateľ povinný spracovať v softvéri Excel a k žiadosti priložiť na CD-nosiči alebo DVDnosiči,
i) čestné prehlásenie o tom, či je žiadateľ platcom DPH,
j) čestné prehlásenie o tom, že údaje poskytnuté žiadateľom v žiadosti a jej prílohách sú úplné,
pravdivé a správne. Uvedenie neúplných, nepravdivých a nesprávnych údajov je považované
za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.“
18. V článku IX v odseku (5) sa za slová „písm. g)“ vkladajú slová „až j)“.
19. V článku IX sa mení odsek (7), ktorý sa nahrádza týmto znením:
„(7) Žiadosť o dotáciu, ktorá nebola doručená na adresu uvedenú v odseku (2) tohto článku do
30. septembra príslušného roka, nebude v návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok
zahrnutá a jej vybavenie bude realizované až v rámci schvaľovania najbližšej úpravy rozpočtu
ŽSK Zastupiteľstvom ŽSK. Obdobne ako v prvej vete budú vybavované aj neúplné žiadosti
(t. j. žiadosti, u ktorých chýbajú alebo sú nesprávne uvedené doklady alebo údaje podľa
odseku (4) až (6) tohto článku) až po ich doplnení žiadateľom. Nárok na dotáciu podľa tohto
odseku vzniká žiadateľovi najskôr od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po schválení dotácie
v rámci úpravy rozpočtu ŽSK Zastupiteľstvom ŽSK.“
20. V článku X v odseku (1) sa v písm. b) za slová „alebo (4)“ vkladajú slová „alebo (5)“.
21. V článku X za odsek (2) sa vkladá pododsek 2.1. v tomto znení:
„2.1. Pre rok 2013 je výška normatívu na žiaka neštátnej ZUŠ, poslucháča neštátnej JŠ a dieťa
neštátneho školského zariadenia určená vo výške 88% zo schváleného príspevku (normatívu)
na žiaka ZUŠ, poslucháča JŠ a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
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a je uvedená v prílohe č. 2.1/2013, pokiaľ nedôjde v priebehu kalendárneho roka k jej zmene
podľa článku III odsek (5) tohto VZN“.
22. V článku X sa mení odsek (5), ktorý sa nahrádza týmto znením:
„(5) Poskytnutie a použitie dotácie je účelovo určené na mzdové a prevádzkové náklady
neštátnych ZUŠ, neštátnych JŠ a neštátnych školských zariadení. Za mzdové náklady sa
považujú osobné náklady vedené na účte 521 a 524 účtovnej osnovy. Za prevádzkové náklady
sa považujú náklady vynaložené na elektrickú energiu, paru, plyn, tepelnú energiu, palivá,
vodné a stočné, telefón, internet, nájomné, materiál použitý pri výchove a vzdelávaní žiakov
a poslucháčov, opravy a údržbu a iné služby, ktorými sú upratovanie, spracovanie účtovníctva
a miezd a kopírovacie služby.“
23. V článku XII v odseku (2) písm. b) sa text „do 31. januára“ nahrádza textom
„do 15. januára“.
24. V článku XII v odseku (2) sa dopĺňa text v tomto znení:
„Vyúčtovanie dotácie je doručené včas, ak bolo podané v lehote podľa písmena a) a b), a to
buď poštou (dátum podania vyznačený na pečiatke pošty) alebo ak bolo v tomto termíne
doručené do podateľne úradu ŽSK. Ak prijímateľ dotácie doručí vyúčtovanie dotácie po tomto
termíne, postupuje sa podľa odseku (8) tohto článku.“
25. V článku XII v odseku (3) v písm. a) sa vypúšťajú slová „v členení podľa ekonomickej
klasifikácie“.
26. V článku XII v odseku (3) sa v písm. b) mení text v druhej odrážke, ktorý sa nahrádza
týmto znením:
„- kópie dokladov preukazujúce podrobné čerpanie dotácie, a to:
u mzdových nákladov - výplatné listiny alebo účtovná zostava, bankový výpis a výdavkový
pokladničný doklad,
u prevádzkových nákladov - nájomné zmluvy, faktúry, účtovná zostava, bankový výpis
a výdavkový pokladničný doklad.“
27. V článku XII v odseku (4) písm. a) sa číslo „(2)“ nahrádza číslom „(3)“.
28. V článku XII v odseku (7) sa za doterajší text dopĺňajú nasledovné vety v tomto znení:
„V prípade, ak poskytovateľ zistí nedostatky v predloženom vyúčtovaní alebo vyúčtovanie
dotácie bude neúplné, je prijímateľ dotácie povinný podľa pokynov poskytovateľa
vyúčtovanie doplniť a zabezpečiť odstránenie zistených nedostatkov v lehote určenej
poskytovateľom. V prípade, ak prijímateľ dotácie v určenej lehote vyúčtovanie dotácie
nedoplní alebo nezabezpečí odstránenie nedostatkov, je povinný dotáciu, ktorú mal zúčtovať,
vrátiť poskytovateľovi, a to vo výške zisteného porušenia, vyčíslenie ktorého vykoná
poskytovateľ a písomne to oznámi prijímateľovi. Prijímateľ je povinný zaslať avízo o vrátení
finančných prostriedkov na odbor školstva a športu ŽSK. Až do vrátenia poskytnutej dotácie
podľa predchádzajúceho znenia v tomto odseku, je poskytovateľ oprávnený mu pozastaviť
poskytovanie ďalšej dotácie a jej poskytovanie obnoví až od dátumu vrátenia finančných
prostriedkov s použitím ustanovenia v odseku (12) tohto článku.“
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29. V článku XII sa mení odsek (8), ktorý sa nahrádza týmto znením:
„V prípade, že prijímateľ dotácie nepredloží do termínu stanoveného v odseku (2) tohto
článku vyúčtovanie dotácie poskytovateľovi, je povinný dotáciu, ktorú mal zúčtovať, v plnom
rozsahu vrátiť na účet ŽSK, z ktorého bola dotácia poskytnutá, a to najneskôr v lehote do 10
kalendárnych dní od márneho uplynutia termínu stanoveného na vyúčtovanie dotácie. Zároveň
je povinný zaslať avízo o vrátení finančných prostriedkov na odbor školstva športu ŽSK. Až
do vrátenia poskytnutej dotácie podľa predchádzajúceho znenia v tomto odseku, je
poskytovateľ oprávnený mu pozastaviť poskytovanie ďalšej dotácie a jej poskytovanie obnoví
až od dátumu vrátenia finančných prostriedkov s použitím ustanovenia v odseku (12) tohto
článku.“
30. V článku XII sa za odsek (11) vkladá nový odsek (12), ktorý znie:
„(12) V prípade, že prijímateľ dotácie nesplní povinnosť vrátenia dotácie podľa článku XI
odseku (3) alebo článku XII odseku (7) až (11) tohto VZN, poskytovateľ dotácie mu zníži
a neposkytne dotáciu, na ktorú mu vznikne nárok v nasledujúcom období vo výške nevrátenej
časti poskytnutej dotácie.“
31. V článku XII sa doterajšie odseky (12) a (13) prečíslujú na odseky (13) a (14).
32. V článku XII sa mení odsek (14), ktorý sa nahrádza týmto znením:.
„(14) Prijímateľ dotácie (žiadateľ o dotáciu ako aj neštátna ZUŠ, neštátna JŠ alebo neštátne
školské zariadenie, pre ktoré bola dotácia poskytnutá), je povinný viesť preukázanú analytickú
evidenciu príjmov a výdavkov, týkajúcu sa prijatej dotácie z rozpočtu ŽSK, podľa zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zároveň vyznačiť na originály
účtovných dokladov „hradené z dotácie ŽSK“.“
33. V článku XIII v odseku (3) sa bodka na konci vety nahrádza „bodkočiarkou“ a vkladajú
sa slová v tomto znení:
„; výška pozastavenej dotácie sa prijímateľovi doplatí, s výnimkou prípadov uvedených
v článku XII odsek (12) tohto VZN.“
34. V článku XV sa vkladá nový odsek (4) v tomto znení:
„(4) Prijímateľ dotácie vykoná vyúčtovanie poskytnutej dotácie za obdobie od 01.07.2012 do
31.12.2012 na tlačivách platných do 01.01.2013. Doručené žiadosti o dotáciu na rok 2013
podľa VZN účinného od 01.01.2012 sú podkladom pre poskytnutie dotácie na rok 2013.“
35. Za článok XV sa vkladá nový článok XVa v tomto znení:
Článok XVa
Prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 01.01.2013
(1) Normatívy pre ZUŠ, JŠ a školské zariadenia podľa prílohy tohto VZN č. 1.1./2013
a č. 2.1./2013 sú účinné od 01.01.2013 okrem normatívov pre CVČ, JŠ a ZUŠ na
žiakov/poslucháčov/deti a iné osoby1a) nad 25 rokov veku, ktoré nadobúdajú účinnosť od
01.05.2013.

VZN 27/2011

Žilinský samosprávny kraj

Strana 6

(2) Žiadateľ o dotáciu/príspevok na rok 2013 pre CVČ, JŠ a ZUŠ na žiakov/poslucháčov/deti
a iné osoby1a) nad 25 rokov veku pri splnení podmienok podľa tohto VZN má nárok na
dotáciu/príspevok za obdobie od 01.01.2013 do 30.04.2013 v rovnakej výške, ako je
stanovená na žiakov/poslucháčov/deti a iné osoby1a) do 25 rokov veku.
(3) Žiadateľ o dotáciu/príspevok pre CVČ, JŠ a ZUŠ na žiakov/poslucháčov/deti a iné osoby1a)
nad 25 rokov veku je povinný na základe písomnej výzvy poskytovateľa dotácie, v lehote do
15.02.2013 zaslať poskytovateľovi doplnenie k žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2013
o špecifikáciu žiakov/poslucháčov/detí a iných osôb1a) podľa veku k 15.09.2012 za účelom
určenia výšky dotácie/príspevku od 01.05.2013. V prípade, že žiadateľ o dotáciu/príspevok
nesplní povinnosť v lehote podľa prvej vety tohto odseku ani v dotačnej lehote ktorú mu určí
poskytovateľ, nárok na dotáciu/príspevok od 01.05.2013 mu zaniká.
36. S účinnosťou od 01.01.2013 sa doterajšie prílohy VZN nahrádzajú novými prílohami,
ktoré sú súčasťou tohto dodatku, nasledovne:
-

Príloha č. 1.1/2012 sa nahrádza Prílohou č. 1.1/2013
Príloha č. 2.1/2012 sa nahrádza Prílohou č. 2.1/2013
Príloha A sa nahrádza novou Prílohou A
Príloha B sa nahrádza novou Prílohou B
Príloha C sa nahrádza novou Prílohou C.

37. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.

Čl. II
Záverečné ustanovenia dodatku
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č. 27/2011 bol
schválený Zastupiteľstvom ŽSK 19. decembra 2012 Uznesením 8/20 a z dôvodu naliehavého
verejného záujmu nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

