
   

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 937 na svojom XXVIII. zasadnutí dňa 
17.03.022  podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších 
predpisov a 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 ustanovuje: 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.   231  

 
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých 

škôl,  jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení 
  
 

§ 1 
 Predmet 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje 
a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, 
b) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 
zariadenia,1

 

c) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude mesto financovať základné umelecké 
školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia, okrem údajov podľa 
osobitného predpisu2, 

d) termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov. 
 

 

§ 2  
Príjemca finančných prostriedkov 

 
(1) Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto nariadenia sú: 

a)   základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia s právnou 
subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice alebo mestské časti mesta Košice, 

b)  mesto Košice, za školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity                                             
(ďalej len „príjemca“). 

 
§ 3 

 Podrobnosti financovania 
 

(1) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou sumou na 
žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo 
dieťa a žiaka školského zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo mestskej časti. 

 

                                                
1 § 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. 
2    § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  



   

(2) Priemerná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako 
súčin sumy finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského 
zariadenia a počtu detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho 
školského roka, uvedených v príslušnom štatistickom výkaze.  

 
(3) 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 príslušnom školskom štatistickom výkaze a v Centrálnom registri detí, žiakov 
a poslucháčov. Školské štatistické výkazy sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 

 
(4) 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. Vzor zoznamu vydaných rozhodnutí je uvedený 
v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

 
(5) Mesto Košice poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základným 

umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci rozpisu schváleného rozpočtu mesta. 

 
(6) Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje 

zmenou nariadenia, mesto túto zmenu oznámi základným umeleckým školám, jazykovým 
školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
najneskôr do 15 dní po nadobudnutí účinnosti nariadenia, ktorým bola zmena vykonaná. 
Mesto Košice zmenu výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku realizuje 
rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena schváleného rozpočtu mesta a v rámci 
neho aj rozpočtu základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy a školského 
zariadenia. 

 
§ 4 

 Lehota na predloženie údajov 
  

(1) Príjemcovia podľa § 2 ods. 1 písm. a) majú povinnosť oznámiť mestu údaje podľa               
§ 3 ods. 3 najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka 

 
 

§ 5  
Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov 

 
(1) Mesto Košice poskytne príjemcovi podľa § 2 ods. 1 písm. a) finančné prostriedky na 

mzdy a prevádzku mesačne vo výške jednej dvanástiny najneskôr do 25. dňa príslušného 
mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, 
budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja. 

 
(2) Mesto Košice poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škole alebo 

školskému zariadeniu vo svojej  zriaďovateľskej pôsobnosti na jej výdavkový účet. 
 
 
 
 



   

§ 6  
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

(1) Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, je určená v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 
 

(2) Mesto Košice má právo v priebehu kalendárneho roka upraviť výšku poskytnutých 
finančných prostriedkov v prípade zmeny tohto nariadenia. Úpravu výšky finančných 
prostriedkov mesto Košice oznámi príjemcovi písomne najneskôr do 15 dní od nadobudnutia 
účinnosti nového nariadenia. 

 
 

§ 7 
 Účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 
(1) Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov 

vyplácaných pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy a školského 
zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom3, a na úhradu 
výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných a 
nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Tieto finančné prostriedky 
predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 
kategórii 610 a kategórii 620. 

 
(2) Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových 

nákladov (tovarov a služieb) škôl a školských zariadení. Tieto finančné prostriedky 
predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 
kategórii 630 a kategórii 640.  

 
(3) Príjemca podľa § 2 ods. 1 písm. a) je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 

a účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s osobitnými predpismi.4 
 
 

§ 8  
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, 
materským školám a školským zariadeniam schválené uznesením Mestského  zastupiteľstva 
v Košiciach č. 583/2013 v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
 

                                                
3  Napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 písm. l), m), o) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 



   

§ 9 
 Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta 
Košice. 
 

 
 
 
 
            Ing. Jaroslav Polaček 

primátor mesta Košice 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zverejnené:  13.04.2022 
Účinnosť: 28.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


