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Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov a podľa § 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, vydáva toto Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17 /2019 o určení výšky fínančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 
žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica (ďalej len VZN).

Účel všeobecne záväzného nariadenia a vymedzenie niektorých pojmov

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) je určiť výšku, podmienky poskytnutia a 
spôsob použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku:

• základných umeleckých škôl,
• materských škôl,
• špeciálnej materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
• centra špeciálno-pedagogického poradenstva,
• jazykových škôl,
• školských klubov detí,
• zariadení školského stravovania
• centier voľného času,

zriadených na území mesta Banská Bystrica, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica 
(ďalej len "školy a školské zariadenia Mesta Banská Bystrica"), štátom uznaná cirkev alebo 
náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len "cirkevné a súkromné 
školy a školské zaradenia"), ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, majú zriaďovaciu listinu 
vydanú zriaďovateľom po zaradení do siete škôl a školských zariadení SR a navštevujú ich deti, žiaci 
a poslucháči do dovŕšenia 15 rokov veku.

2. Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia definované v § 1 ods. 1 tohto VZN je zriaďovateľ 
cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorý o dotáciu požiada a splní podmienky 
stanovené týmto VZN.

3. Príslušný organizačný útvar je
Mesto Banská Bystrica,
Oddelenie ekonomiky školstva 
Československej armády 26 
974 11 Banská Bystrica

4. Príslušný kalendárny rok je kalendárny rok od 01. januára do 31. decembra, v ktorom sa poskytujú 
finančné prostriedky na mzdy a prevádzku.
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5. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sa určujú na jeden výkonový 
ukazovateľ.

6. Výkonové ukazovatele sú počty:
• žiakov základnej umeleckej školy,
• poslucháčov jazykovej školy,
• detí materskej školy,
• detí materskej školy so špeciálnymi-výchovno vzdelávacími potrebami,
• detí centra špeciálno-pedagogického poradenstva,
• žiakov základnej školy v školskom klube detí,
• detí centra voľného času,
• potenciálnych stravníkov - žiakov základnej školy v zariadení školského stravovania.

7. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na mzdy 
a platy, vrátane zaplateného poistného zamestnávateľa do poisťovní za zamestnancov, ktorí 
zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces a za zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy a 
školského zariadenia.

8. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských 
zariadení a zahŕňa všetky výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v 
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 - tovary a služby. Ide o výdavky na 
cestovné náhrady, energie, vodu, telekomunikačné a poštové služby, internet, materiál, dopravné, rutinnú 
a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej 
klasifikácie.

9. Hospodárnosťou sa rozumie vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie 
tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu.

10. Efektívnosťou sa rozumie najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a 
dosiahnutými výsledkami.

11. Účinnosťou sa rozumie plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na 
použité verejné financie.

12. Účelnosťou sa rozumie vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom 
ich použitia.

§2
Podrobnosti financovania

A. pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
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1. Mesto Banská Bystrica poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku v školách a školských 
zariadeniach Mesta Banská Bystrica na nasledovné výkonové ukazovatele:

a) žiakov základnej umeleckej školy v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu žiakov v 
individuálnej a skupinovej forme vzdelávania od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa 
stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom majú 
byť finančné prostriedky poskytnuté a ktorý škola vykázala v prílohe č.4c),

b) deti materskej školy alebo materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, podľa počtu detí 
prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté a ktorý škola vykázala 
v prílohe č. 4d),

c) žiakov nultého až 5. ročníka v školskom klube detí pri základnej škole výhradne v dennej forme 
vzdelávania, podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu 
roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté a ktorý škola vykázala v prílohe č.4h),

d) potenciálnych stravníkov - všetkých žiakov základnej školy výhradne v dennej forme 
vzdelávania, podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu 
roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté a ktorý škola vykázala v prílohe č.4g),

e) detí centra voľného času vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom na území 
mesta Banská Bystrica prijatých do jedného centra voľného času k 15. septembru kalendárneho 
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté 
a ktorý CVČ vykázalo v prílohe č. 4b).

2. Ročná výška finančných prostriedkov poskytnutá pre školy a školské zariadenia sa určí ako súčin 
počtu žiakov, poslucháčov a detí (výkonových ukazovateľov) vymedzených v § 2 písm. A ods. 1 
tohto VZN a výšky finančných prostriedkov určenej na jeden výkonový ukazovateľ uvedený v 
prílohe č. 1 tohto VZN.

3. Finančné prostriedky pre školu a školské zariadenie budú poskytované vždy do 25. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca na účet školy, školského zariadenia.

4. Zmenu výšky finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v priebehu kalendárneho roka 
schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici formou dodatku k účinnému VZN.

5. Školy a školské zariadenia Mesta Banská Bystrica doručia na príslušný organizačný útvar 
elektronickou poštou v tabuľkovom kalkulátore (napr. súbory s príponami xlsx., xls. a pod.) zoznam 
žiakov, poslucháčov a detí, v termíne najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka, ktorý 
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté. Predložený 
zoznam musí obsahovať údaje v štruktúre podľa príloh tohto VZN a musí byť chránený heslom podľa 
inštrukcií zaslaných príslušným organizačným útvarom najneskôr do 15. septembra .

6. Školy a školské zariadenia Mesta Banská Bystrica doručia na príslušný organizačný útvar písomné 
čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a poslucháča na započítanie detí, žiakov a 
poslucháčov do zberu údajov na poskytnutie finančných prostriedkov podľa prílohy č. 4). Čestné 
vyhlásenie nesmie byť podpísané zákonným zástupcom po dátume 15. september kalendárneho roka, 
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté, dátum na 
čestnom vyhlásení nesmie byť predtlačený riaditeľom školy alebo školského zariadenia. V prípade, že 
dieťa, žiak a poslucháč navštevuje viaceré školy alebo školské zariadenia, zákonný zástupca je
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oprávnený odovzdať písomné čestné vyhlásenie len pre jednu školu alebo školské zariadenie 
rovnakého druhu.

B. pre zriaďovateľov, ktorými sú štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná
právnická osoba alebo fyzická osoba

1. Mesto Banská Bystrica poskytne zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení 
dotáciu na mzdy a prevádzku na nasledovné výkonové ukazovatele:

a) žiakov základnej umeleckej školy v príslušnom kalendárnom roku, podľa počtu žiakov v 
individuálnej a skupinovej forme vzdelávania od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku 
podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom 
majú byť finančné prostriedky poskytnuté a ktorý škola vykázala v prílohe č. 4c),

b) deti materskej školy alebo materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, podľa počtu detí 
prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté a ktorý škola vykázala 
v prílohe č. 4d),

c) deti špeciálnej materskej školy so špeciálnymi - výchovno vzdelávacími potrebami, podľa 
počtu detí prijatých do materskej školy so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, 
podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom 
majú byť finančné prostriedky poskytnuté a ktorý škola vykázala v prílohe č. 4i),

d) žiakov nultého až 5. ročníka v školskom klube detí pri základnej škole, výhradne v dennej 
forme vzdelávania, podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté a ktorý škola vykázala 
v prílohe č.4h),

e) potenciálnych stravníkov - všetkých žiakov základnej školy výhradne v dennej forme 
vzdelávania, podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu 
roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté a ktorý škola vykázala v prílohe č.4g),

f) detí centra voľného času vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, s trvalým pobytom 
na území mesta Banská Bystrica, prijatých do jedného centra voľného času k 15. septembru 
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom majú byť finančné 
prostriedky poskytnuté a ktorý CVČ vykázalo v prílohe č. 4b),

g) poslucháčov jazykovej školy vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, do dovŕšenia 15 
rokov veku v príslušnom kalendárnom roku podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, 
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté a 
ktorý škola vykázala v prílohe č. 4e),

h) detí centra špeciálno-pedagogického poradenstva, podľa počtu klientov v centre špeciálno- 
pedagogického poradenstva, ktorým boli poskytnuté služby v predchádzajúcom školskom roku, 
podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom 
majú byť finančné prostriedky poskytnuté a ktoré centrum vykázalo v prílohe č. 4f).

2. Ročná výška dotácie poskytnutá pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia sa určí ako 
súčin počtu žiakov, poslucháčov a detí (výkonových ukazovateľov) vymedzených v § 2 písm. B ods.
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1 tohto VZN a výšky finančných prostriedkov na jeden výkonový ukazovateľ určený v prílohe č. 1 
tohto VZN.

3. Dotácia pre cirkevnú a súkromnú školu a školské zariadenie bude poskytovaná prijímateľovi 
dotácie do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet zriaďovateľa.

4. Zmenu výšky dotácie pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia v priebehu kalendárneho roka 
schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici formou dodatku k účinnému VZN.

5. Cirkevné a súkromné školy a školské zaradenia doručia na príslušný organizačný útvar elektronickou 
poštou v tabuľkovom kalkulátore (napr. súbory s príponami xlsx., xls. a pod.) zoznam žiakov, 
poslucháčov a detí, v termíne najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 
kalendárnemu roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté. Predložený zoznam musí 
obsahovať údaje v štruktúre podľa príloh tohto VZN a musí byť chránený heslom podľa inštrukcií 
zaslaných príslušným organizačným útvarom najneskôr do 15. septembra.

6. Dotácia na jeden výkonový ukazovateľ v cirkevných a súkromných školách a školských zariadeniach 
zriadených na území mesta Banská Bystrica sa poskytuje vo výške 90% zo sumy určenej na mzdy 
a prevádzku na dieťa, žiaka a poslucháča školy a školského zariadenia Mesta Banská Bystrica, pokiaľ 
toto VZN ďalej neustanovuje inak. Suma poskytnutej dotácie sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta 
nahor.

7. Dotácia vo výške 100 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie potenciálneho stravníka 
- žiaka základnej školy v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská 
Bystrica sa poskytuje:
a) na potenciálneho stravníka - žiaka cirkevnej základnej školy, zriadenej na území mesta Banská 

Bystrica, ktorej súčasťou je cirkevné zariadenie školského stravovania - školská jedáleň pri 
základnej škole;

b) na potenciálneho stravníka - žiaka cirkevnej základnej školy, ktorej zriaďovateľ je zároveň 
zriaďovateľom cirkevného zariadenia školského stravovania - školskej jedálne;

c) na potenciálneho stravníka - žiaka súkromnej základnej školy, zriadenej na území mesta Banská 
Bystrica, ktorej súčasťou je súkromné zariadenie školského stravovania - školská jedáleň pri 
základnej škole;

d) na potenciálneho stravníka - žiaka súkromnej základnej školy, ktorej zriaďovateľ je zároveň 
zriaďovateľom súkromného zariadenia školského stravovania - školskej jedálne.
Suma poskytovanej dotácie sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.

8. Dotácia na školské stravovanie v základných školách sa poskytne prijímateľovi dotácie, ktorý má 
zariadenie školského stravovania zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR.

9. Mesto Banská Bystrica oznámi zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení 
výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

10. Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu ako verejné finančné prostriedky použiť v súlade s 
§ 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 a pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť, ako aj dodržiavať vecne vymedzený účel použitia verejných prostriedkov.
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§3
Spôsob podávania a náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie

1. Mesto Banská Bystrica poskytne zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia 
dotáciu na príslušný kalendárny rok na základe písomnej a úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie 
(príl.č.2) a po splnení všetkých podmienok stanovených týmto VZN.

2. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia doručí písomnú žiadosť o dotáciu na 
príslušný organizačný útvar, podľa prílohy č. 2 VZN, v termíne do 25. septembra kalendárneho roka, 
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má byť dotácia poskytnutá, a doručí ju na príslušný 
organizačný útvar.

3. Povinnou súčasťou písomnej žiadosti podľa odseku 2. sú:
a) údaje o počtoch žiakov, poslucháčov a detí na pridelenie dotácie na príslušný kalendárny rok, ktoré 
sa preukazujú zoznamom žiakov, detí a poslucháčov v zmysle príloh k tomuto VZN; zoznam žiakov, 
poslucháčov a detí je potrebné zaslať Ix vytlačený v abecednom usporiadaní, potvrdený 
zriaďovateľom ako súčasť žiadosti o dotáciu, a zároveň Ix zaslať elektronickou poštou v tabuľkovom 
kalkulátore v abecednom usporiadaní na príslušný organizačný útvar,
b) písomné čestné vyhlásenie zriaďovateľa školy a školského zariadenia (príl.č.4a), ktorý o dotáciu 
žiada, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v povinných prílohách sú pravdivé, úplné a správne,
c) písomné čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a poslucháča na započítanie detí, 
žiakov a poslucháčov do zberu údajov pre príslušného zriaďovateľa predloží prijímateľ dotácie podľa 
prílohy č. 4; čestné vyhlásenie nesmie byť podpísané zákonným zástupcom po dátume 15. september 
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má byť dotácia poskytnutá a 
v ktorom sa žiadosť o dotáciu podáva; dátum na čestnom vyhlásení nesmie byť predtlačený 
zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia a v prípade, že dieťa, žiak a poslucháč navštevuje 
viaceré školy alebo školské zariadenia, zákonný zástupca poskytne písomné čestné vyhlásenie len pre 
jednu školu alebo školské zariadenie rovnakého druhu. Čestné vyhlásenia zákonných zástupcov 
žiakov, poslucháčov a detí zriaďovateľ abecedne usporiada podľa zoznamu žiakov, poslucháčov a detí.

4. Za pravdivé, správne a úplné údaje uvedené v žiadosti a v príslušných prílohách tohto VZN 
zodpovedá štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu.

5. Dieťa, žiak a poslucháč, u ktorého budú v žiadosti o dotáciu uvedené nesprávne, neúplné a/alebo 
nepravdivé údaje bude zo zoznamu prijímateľa dotácie vyradený.

6. Žiadateľom o dotáciu, ktorí splnili všetky podmienky stanovené týmto VZN, bude dotácia na mzdy 
a prevádzku poskytnutá v súlade so schváleným rozpočtom mesta od januára príslušného kalendárneho 
roka.

7. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy alebo školského zariadenia, ktorý požiada Mesto Banská 
Bystrica o poskytnutie dotácie po prvýkrát, je povinný okrem údajov vyššie uvedených doložiť:

a) kópiu rozhodnutia o zaradení cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia alebo ich 
elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení vydaného Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

b) kópiu zriaďovacej listiny o zriadení cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia vydanej 
zriaďovateľom,

c) rozhodnutie RÚVZ o zabezpečení priestorov na výkon jeho činnosti.
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d) kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu zriaďovateľa cirkevnej a súkromnej školy a školského 
zariadenia,

e) kópie dokladov preukazujúcich status školy alebo školského zariadenia (napr. štatút),
f) údaje o kontaktnej osobe, ktorá je oprávnená konať v mene zriaďovateľa (meno a priezvisko, 

číslo telefónu, e-mail a pod.).

§4
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a poskytnutej dotácie

1. Školy a školské zariadenia Mesta Banská Bystrica, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky podľa 
tohto VZN sú povinné ich vyúčtovať v termínoch a spôsobom určeným zriaďovateľom.

2. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorému bola poskytnutá dotácia 
v zmysle tohto VZN, je povinný zabezpečiť vedenie účtovníctva analyticky v členení podľa škôl 
a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

3. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorému bola poskytnutá dotácia 
podľa tohto VZN, je povinný doručiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie poskytnutej dotácie 
nasledovným spôsobom:

a) vyúčtovanie za 1. polrok kalendárneho roka, podľa prílohy č. 3 tohto VZN, v lehote do 15. 
kalendárnych dní po jeho ukončení, najneskôr do 15. júla - príslušného kalendárneho roka,

b) záverečné vyúčtovanie príslušného kalendárneho roka :
i) v lehote do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, s výnimkou 

informácie podľa § 4 ods. 4 písm. g) tohto VZN,
ii) v lehote do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roka, informáciu podľa § 4 ods. 

4 písm. g) tohto VZN.
4. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle odseku 3. písm. b) musí obsahovať nasledovné prílohy 

a informácie:
a) záverečné vyúčtovanie poskytnutej dotácie za príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 3 a 3a) 

tohto VZN, analyticky včlenení podľa škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti,

b) fotokópie faktúr, zmlúv, dokladov z registračnej pokladnice, bankových výpisov, príjmových 
a výdavkových pokladničných dokladov, ktorými sa preukazuje úhrada zúčtovávaných 
výdavkov,

c) pri použití finančných prostriedkov z dotácie na zabezpečenie účasti detí na súťažiach poskytne 
aj fotokópie prihlášky do súťaže, zoznamu prihlásených žiakov, kópiu štartovacej listiny a 
umiestnenie žiakov v súťaži,

d) pri nákupe cien pri ocenení vyhodnotenia súťaže doložiť oficiálne zoznamy zúčastnených detí 
na športovom podujatí,

e) v prípade realizácie služobných ciest (školenie, obchodné rokovanie, semináre, súťaže, 
koncerty) je vo vyúčtovaní dotácie potrebné predložiť fotokópiu cestovného príkazu, ktorého 
prílohou je pozvánka, prezenčná listina, osvedčenie o absolvovaní školenia, cenová ponuka, 
katalóg ponúkaných pomôcok, resp. zápis z pracovného, obchodného stretnutia a podobne,

0 fotokópie mzdových listov a rekapituláciu mzdových zložiek za každý kalendárny mesiac
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samostatne,
g) písomnú informáciu za príslušný kalendárny rok podľa prílohy č.5.
h) výkaz o zariadení školského stravovania Škôl (MŠVVŠ SR) 17-01 za potenciálnych stravníkov 

- žiakov základnej školy.
5. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia, ktorému bola poskytnutá dotácia, je 

povinný zabezpečiť každý originál účtovného dokladu slovným spojením „hradené z dotácie 
Mesta Banská Bystrica“. V prípade, že sa jedná len o čiastočné financovanie z dotácie Mesta Banská 
Bystrica, je povinný vyznačiť na daňovom doklade aj presnú čiastku, ktorá bola financovaná z dotácie.

6. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia môže použiť finančné prostriedky z 
dotácie výlučne len v súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a pri ich použití 
zabezpečiť hospodárne, účelné, účinné a efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami.

7. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a poskytnutej dotácie je prijímateľ dotácie 
povinný doručiť na príslušný organizačný útvar a zároveň v elektronickej podobe na adresu 
podateľňa@banskabystrica.sk.

8. Prijímateľ dotácie je povinný:
a) v priebehu roka písomne oznámiť poskytovateľovi dotácie všetky zmeny v údajoch 

rozhodných pre poskytovanie dotácie v zmysle tohto VZN a to bezodkladne po tom, ako 
k takejto zmene došlo,

b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii, v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

c) nevyčerpanú časť dotácie poskytnutej na príslušný kalendárny rok vrátiť späť 
poskytovateľovi dotácie na číslo účtu IBAN: SK 33 7500 0000 0040 1714 5909 do 31.decembra 
príslušného kalendárneho roka a zároveň je povinný poslať avízo o úhrade príslušnému organizačnému 
útvaru.

§5
Kontrola použitia finančných prostriedkov a poskytnutej dotácie

1. Poskytovateľ finančných prostriedkov a dotácie je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu 
hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami a dotáciou v zmysle § 6 ods. 22 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 a podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Prijímateľ dotácie je povinný za účelom vykonania kontroly, umožniť oprávneným orgánom 
poskytovateľa dotácie vstup do objektov a predložiť všetky doklady preukazujúce použitie prijatej 
dotácie.

3. V prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je 
prijímateľ dotácie povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny. 
Spôsob a lehotu vrátenia finančných prostriedkov určí poskytovateľ dotácie prijímateľovi dotácie 
písomne.

4. Mesto Banská Bystriea ako poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť poskytovanie

mailto:a@banskabystrica.sk
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dotácie prijímateľovi dotácie v prípade:
a) začatia trestného konania voči prijímateľovi dotácie pre podozrenie zo spáchania subvenčného 

podvodu, a to až do právoplatného skončenia konania,
b) začatia súdneho konania a/alebo exekučného konania týkajúceho sa majetku prijímateľa 

dotácie, a to až do právoplatného skončenia takého konania,
c) vzniku podozrenia z porušenia finančnej disciplíny prijímateľom dotácie, a to až do 

právoplatného skončenia finančnej kontroly.
5. Mesto Banská Bystrica ako poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo zastaviť poskytovanie dotácie 

v prípade, ak:
a) bol prijímateľovi dotácie právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, 

a/alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, a to dňom 
nadobudnutia právoplatnosti takého rozhodnutia,

b) bol prijímateľ dotácie vyradený zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a to 
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyradení prijímateľa dotácie zo siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky.

6. Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť na základe písomnej výzvy poskytovateľa dotácie poskytnutú 
dotáciu v celom rozsahu v prípade, ak najneskôr v lehote do 31. marca roka, nasledujúceho po 
príslušnom kalendárnom roku, nedoručí poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie dotácie poskytnutej na 
príslušný kalendárny rok v rozsahu podľa § 4 ods. 3 písm. b) a § 4 ods.4 tohto VZN.

7. Mesto Banská Bystrica ako poskytovateľ dotácie si vyhradzuje právo v priebehu kalendárneho roka 
upraviť výšku poskytovanej dotácie na mzdy a prevádzku prijímateľovi dotácie, u ktorého bolo 
zistené zníženie počtu detí, žiakov a poslucháčov oproti pôvodnému počtu vykázanému k 15. 
septembru kalendárneho roka, ktorý predchádzal kalendárnemu roku, v ktorom je dotácia 
poskytovaná.

8. O úprave, pozastavení alebo zastavení dotácie bude poskytovateľ dotácie prijímateľa dotácie 
bezodkladne písomne informovať.

§6
Osobitné ustanovenia

1. V prípade, ak prijímateľ dotácie cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia bude v priebehu 
príslušného kalendárneho roka na základe právoplatného rozhodnutia vyradený zo siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne písomne 
informovať poskytovateľa dotácie.

2. V prípade, že nastane právna skutočnosť, ktorú predpokladá ods.l., prijímateľ dotácie je povinný 
v lehote najneskôr do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyradení príjemcu dotácie 
zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, doručiť poskytovateľovi dotácie konečné 
vyúčtovanie poskytnutej dotácie vrátane povinných príloh podľa § 4 tohto VZN, v tej istej lehote 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet poskytovateľa dotácie; zároveň je povinný poslať avízo 
o úhrade príslušnému organizačnému útvaru.

§7
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Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica 
č. 11/2018 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na 
území mesta Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrica 
č.l3/2018-MsZ zo dňa 18.12. 2018.

2. Na vyúčtovanie dotácie poskytnutej prijímateľovi dotácie v roku 2019 sa použijú ustanovenia § 4 ods. 
4 tohto VZN.

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2019 o určení výšky finančných 
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Banská Bystrica bolo 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 362/2019-MsZ dňa 10. decembra 
2019, s účinnosťou od 01. januára 2020.

Ján Nosko 
primátor mesta 
Banská Bystrica

MESTSKÝ ÚRAD j
BANSKÁ BYSTRÍ C A

Vyvesené dňa: _ 

Zvesené dňa: .

11. DEC. 2019

podpis
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Príloha č. 1

Ročná výška finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden 

výkonový ukazovateľ na rok 2020 uvedená v EUR

Výkonový ukazovateľ
Školy a školské zariadenia 

Mesta Banská Bystrica
Cirkevné a súkromné školy a 

školské zariadenia

Dieťa materskej Školy 2437,87 2194,08

Dieťa špeciálnej materskej školy pre deti so ŠVVP vo
veku od 3 rokov

X 5373,00

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej fonne
vzdelávania

1378,41 1240,57

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej fonne
vzdelávania

395,95 356,36

Žiak základnej školy v školskom klube detí 495,19 445,67

Dieťa centra voľného času detí 124,93 112,44

Potenciálny stravník - žiak základnej školy 
v zariadení školského stravovania

134,86 121,37

Potenciálny stravník - žiak základnej školy, ktorej 
súčasťou je zariadenie školského stravovania - 
školská jedáleň pri základnej škole a/alebo 
potenciálny stravník - žiak základnej školy, ktorej 
zriaďovateľ je zároveň zriaďovateľom zariadenia 
školského stravovania - školskej jedálne

134,86 134,86

Poslucháč jazykovej školy X 39,40

Dieťa súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva

X 157,57
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Príloha č. 2

t v

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok (doplniť)
v súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a

o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje žiadateľa o dotáciu:

Zriaďovateľ:

Adresa/Sídlo zriaďovateľa:

IČO zriaďovateľa resp. rodné číslo:*

Štatutárny zástupca zriaďovateľa:

Číslo účtu zriaďovateľa:

Číslo tel. /e-mail zriaďovateľa:

Názov cirkevnej, súkromnej školy alebo školského
zariadenia:

Adresa/sídlo školy, ŠZ:

Elokované pracovisko/pracoviská:

Adresa elokovaného pracoviska/pracovísk:

Meno a priezvisko vedúceho pedagogického 
zamestnanca - riaditeľa:

Číslo tel. /e-mail školy, ŠZ:



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Účinnosť od:

MESTA BANSKÁ BYSTRICA
č. 17/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na 

žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta

Banská Bystrica
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Príloha č. 2

Údaje o počtoch detí, žiakov a poslucháčov na pridelenie dotácie k 15.09. (doplniť)

Škola, školské zariadenia

Dieťa materskej školy

Dieťa materskej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Dieťa centra špeciálno-pedagogického poradenstva

Žiak základnej umeleckej školy
v individuálnej forme vzdelávania

v skupinovej forme vzdelávania

Dieťa centra voľného času

Žiak základnej školy v školskom klube detí

Potenciálny stravník - žiak základnej školy

Poslucháč jazykovej školy

Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona Č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

V Banskej Bystrici, dňa: ...............................................................

Vypracoval: ...............................................................
(meno, priezvisko, podpis)

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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Príloha Č.3

Vyúčtovanie dotácie za 1. polrok + záverečné k 31.12. na rok (doplniť)
v súlade s ustanoveniami zákona Č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplncni niektorých zákonov

Identifikačné údaje prijímateľa dotácie
Zriaďovateľ:

Adresa/Sídlo:

IČO zriaďovateľa resp. rodné číslo:

Štatutárny zástupca:

Číslo tel. /e-mail:

Výška prijatej dotácie:

Vyčerpaná dotácia:

Nevyčerpaná dotácia:

Rozpis vyčerpanej dotácie v Eur:

Názov - typ školského zariadenia: (doplniť)

Ekonomická
klasifikácia

Uhradené výdavky 1.polrok (k 30.06) 2.polrok(k31.!2.)

610 Mzdy, platy

620 Príspevky do poisťovní

631 Cestovné náhrady

632
Energie, voda,
telekomunikačné, poštové 
služby a internet

633 Materiál

634 Dopravné

635 Rutinná a štandard. Údržba

636 Nájomné

637 Služby

SPOLU 0,00 0,00

Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

V Banskej Bystrici, dňa: ........................ ..................... .

Vypracoval: .............................................. ............
(meno. priezvisko, podpis)

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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Príloha č. 3a)

Príloha k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie
Dnth ik'tscic doticu ta tuzd>' a prevádzku *ko!y. ikoliUho zariadenia

Pnjimatcľ dotácie/zriaďovateľ: (doplniť) IČO/RC (doplniť)

Adresa/sidlo zriaďovateľa: (doplniť)

Názov Ikolského zariadenia (doplniť) IČO/ RČ (doplniť)

Adresa/sídlo Ikolského zariadenia (doplniť)

Výška prijatej dotácie v Eur: (doplnil) Vyčerpaná dotácia - /dokladov ana v Eur: (doplniť)

Ekonomickí klatifikicia: 
610 - mzdy, platy

p. č. Dodávateľ Druh výdavku
Účtovný doklad

Podklad fln. operácie**
Úhrada

druh * číslo zo drta prevodom *••
v hotovosti

suma bez OPH DPH suma s DPH

Spolu; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ekonomické klasifikácia:
620 - poistné a príspevok do poisťovni

P. č. Dodávateľ Druh výdavku
Účtovný doklad

Podklad fln. operácie**
Úhrada

druh * čisto zo dóa prevodom •**
v hotovosti

suma bez DPH DPH suma s DPH

Spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Úhrada

Spolu za vyúčtované poloiky ekonomickej klasifikácie prevodom
v hotovosti

suma bez DPH DPH suma s DPH

0,00 0,00 0,00 0,00
____________ 9122

Vysvetlivky: * faktúra, zmluva, doklad z registračnej podkladne, účtenka,...
•• číslo zmluvy, dohody, objednávky,.,, 

číslo bankového výpisu
*••• číslo výdavkového dokladu (VPD), číslo príjmového dokladu (PPD)

Fotokópie dokladov sú povinnou prílohou vyúčtovania (faktúry, objednávky, zmluvy, doklady z registračnej pokladne, bankové výpisy, PPD, VPD,...)

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní a v prílohách sú pravdivé.

Vyhotovil (meno a priezvisko, podpis:)

Schválil (meno, priezvisko a podpis zriaďovateľa):

Miesto a dátum vyhotovenia:
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Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie pre zber údajov 
školský rok 2020/2021

Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, poslucháča:

Meno a priezvisko: ..........................................................................................................

Adresa a druh pobytu*: ..........................................................................................................

Telefonický kontakt: ..........................................................................................................

v súlade s § 7a ods. 5 písm. a) zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov

týmto čestne vyhlasujem, že poskytujem svoj súhlas na započítanie dieťaťa, žiaka, poslucháča

Meno a priezvisko dieťaťa, žiaka, poslucháča: ...............................................................

Dátum narodenia: ................................................... Miesto narodenia: .........................

trvalý pobyt.....................................................................................................
Adresa a druh pobytu:

prechodný pobyt.............................................................................................

do zberu údajov len jednej školy, školského zariadenia, ktorou je:

Názov a adresa školy, ŠZ: ...................................................................................................................................

Svojím podpisom na tomto vyhlásení potvrdzujem, že uvedené údaje sú pravdivé a úplné a že som neudelil súhlas na zber 
údajov inej škole, školskému zariadeniu.

V prípade ZUŠ vyhovujúce podčiarknite:

individuálna forma: áno - nie
skupinová forma: áno - nie

V .........................................................................

Dňa..................................................................... ............................................................
Podpis zákonného zástupcu

Poznámka:
Dátum je potrebné vpísať ručne pri podpise čestného vyhlásenia. Predtlačená forma dátumu nebude akeeptovaná.
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Príloha č. 4a)

Názov zriaďovateľa - doplniť 
IČO: (doplniť)

Mesto Banská Bystrica 
Oddelenie ekonomiky školstva 
Československej annády 26 
974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa:

Vec: ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZRIAĎOVATEĽA

Čestne vyhlasujem, že................................................ . ako zriad'ovateľ/ka................................................................

...................................................... (IČO......................................) so sídlom......................................................som vo svojej Žiadosti o

poskytnutie dotácie na prevádzku a mzdy na rok 20........v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská
Bystrica í........../2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej

školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica ako aj v jej povinných prílohách uviedol 

všetky pravdivé a správne údaje.
Prehlasujem, že som si vedomý právnych dôsledkov za uvedenie nesprávnych a nepravdivých údajov.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Pečiatka, podpis
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Príloha č. 4h)

Zoznam žiakov - centrum voľného času (CVČ)

Názov CVČ: 

Adresa CVČ:

P.Č. Meno** Priezvisko**
Dátum

narodenia*
Trvalé bydlisko

Názov CVČ
Ulica Číslo domu | Obec

Vysvetlivky: * dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR
** meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa

V Banskej Bystrici, dňa: 

Vypracoval:

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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K prílohe č. 4b -1)

Krúžková činnosť CVČ

Názov CVČ: 

Adresa CVČ:

P.Č. Názov krúžku Vedúci Počet žiakov

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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K prílohe č. 4b-2)

Rozvrh pravidelnej týždennej činnosti CVČ

Názov CVČ: 

Adresa CVČ:

Hodiny

Deň

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Aktivity nepravidelnej činnosti CVČ

Mesiac Názov aktivity

September

Október

November

December

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

V Banskej Bystrici, dňa: 

Vypracoval:

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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Príloha č. 4c)

Zoznam žiakov - základná umelecká škola (ZUŠ)

Názov ZUŠ:

Adresa ZUŠ:

P.Č. Meno** Priezvisko**
Dátum

narodenia*

Trvalé bydlisko Forma vyučovania:
1 - individuálna
2 • skupinováUlica Číslo domu Obec

Vysvetlivky: * dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR
** meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa

V Banskej Bystrici, dňa:

Vypracoval:

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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Príloha č. 4d)

Zoznam detí - materská škola

Názov MŠ: 

Adresa MŠ:

P.Č. Meno** Priezvisko**
Dátum

narodenia*

Trvalé bydlisko

Ulica číslo domu Obec

Vysvetlivky: * dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR
** meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa

V Banskej Bystrici, dňa:

Vypracoval:

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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Príloha č. 4e)

Zoznam poslucháčov - jazyková škola

Názov JŠ: 

Adresa JŠ:

P.Č. Meno** Priezvisko**
Dátum

narodenia*

Trvalé bydlisko
Cudzí jazyk

Ulica Číslo domu Obec

Vysvetlivky: * dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR
** meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa

V Banskej Bystrici, dňa:

Vypracoval:

Pečiatka a podpis zriad'ovateľa
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Príloha č. 4J)

Zoznam detí - centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

Názov CŠPP: 

Adresa CŠPP:

P.Č. Meno** Priezvisko**
Dátum

narodenia*

Trvalé bydlisko V starostlivosti CŠPP 
od rokuUlica Číslo domu Obec

Vysvetlivky: * dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR
** meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa

V Banskej Bystrici, dňa:

Vypracoval:

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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Príloha č. 4g)

Zoznam potenciálnych stravníkov - žiakov základnej školy v dennej forme vzdelávania

Názov ZŠ:

Adresa ZŠ:

P.č. Meno** Priezvisko**
Dátum

narodenia*

Trvalé bydlisko
Názov ZŠ

Ulica Číslo domu Obec

Vysvetlivky: * dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR
** meno a priezvisko žiaka sa uvedie podlá rodného listu dietáťa

V Banskej Bystrici, dňa:

Vypracoval:

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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Príloha č. 4h)

Zoznam žiakov nultého až 5. ročníka v školskom klube detí pri základnej škole

Názov ŠKD pri ZŠ: 

Adresa ŠKD pri ZŠ:

P.č. Meno** Priezvisko**
Dátum

narodenia*

Trvalé bydlisko
Názov ŠKD

Ulica Číslo domu Obec

Vysvetlivky: * dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR
** meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa

V Banskej Bystrici, dňa:

Vypracoval:

Pečiatka a podpis zriaďovateľa
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poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta

Banská Bystrica

Úiinnosťod

1.1.2020
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Príloha č. 4i)

Zoznam detí - špeciálna materská škola

Názov špeciálnej MŠ: 

Adresa špeciálnej MŠ:

P.č. Meno** Priezvisko**
Dátum

narodenia*

Trvalé bydlisko

Ulica Číslo domu Obec

Vysvetlivky: * dátum narodenia sa uvedie vo formáte DD.MM.RRRR
** meno a priezvisko žiaka sa uvedie podľa rodného listu dieťaťa

V Banskej Bystrici, dňa:

Vypracoval:

Pečiatka a podpis zriaďovateľa



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Účinnosť od

J MESTA BANSKÁ BYSTRICA

č. 17/2019 o určení výšky fínančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica

1.1.2020
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Príloha č. S)

Písomná informácia o výnosoch a nákladoch za predchádzajúci kalendárny rok

C.....)

Zriaďovateľ: (doplniť)

Právna forma: (doplniť)

Adresa/Sídlo: (doplniť)

IČO zriaďovateľa/RČ (doplniť)

Štatutárny zástupca (doplniť)

Kontakt tel. číslo: (doplniť)

Kontakt email: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - MŠ: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - ZUŠ: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - ŠKD: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - CVČ: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - JŠ: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - ŠJ: (doplniť)

V Banskej Bystrici, dňa: 

Vypracoval:

Pečiatka a podpis zriaďovateľa



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÍ NARUDENIF.
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

ImhJ
t 17/2019 o urfml *yikj fla.nin.yrh proMifedlmt n. nudy . pmidiku n. Mak. lildadiuj umtlrtli.) Ikuty, poduchát. Juykov'J iknly. dkf. nnUnkej Iknly • tlak. IkukUh.. >arl.<lml., iri.drnych n. úinW 1 UMO

meat* Banská Byalrica

ZO 24/2019 30*32

Príloha č. Sa)

Písomná informácia o výnosoch a nákladoch za predchádzajúci kalendárny rok
u...)

Zriaďovateľ: (doplniť)

Právna fonna: (doplniť)

Adrcaa/Sídlo: (doplniť)

IČO zriaďovateľa/RČ (doplniť)

Štatutárny zástupca (doplniť)

Kontakt tel iislo: (doplniť)

Kontakt email: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - MŠ: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - ZUŠ (doplniť)

Ná/nv subjektu (právna forma) - $KD: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - CVČ: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - JŠ: (doplnil)
Názov subjektu (právna forma) * ŠJ: (doplniť)

Náklady na prevádiku n rok 2019

Úd* Názov údtu ľ"~^ 1 1 ^ ~11 Skd |1 cvč |[--------- --------------- 11-------
Predpb Uhradené Predpis Uhradené Predpis Uhradené Predph Uhradené Predpis Uhradené Predps Uhradené

f Catko.d náklady

502 Spotraba matarlálu

z toho: pódia potreby vyme novo (
podlo potreby vymenoval
podlo potreby vymenoval
podlo potreby vymenoval
podlo potreby vymenoval

502 Spotraba antr|lt
z toho: tapalná •ntrgia

elektrická energia
vodná, stodná

52* Oitatné ilutby

z toho: podlo potreby vymenoval
podlo potreby vymenoval
podlo potreby vymenoval
podlo potreby vymenoval
podlo potreby vymenoval

V Banskej Bystrici, dňa

Vyprac oviil:

Pečiatka a podpis zriaďovateľa



vSeobfxne záväzné nariadenie Uímnnoť ol
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mr«ti lianaki Uyilrica
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Prítoku i. Sk)

Písomnú informácia o výnosoch a nákladoch za predchádzajúci kalendárny rok
(—)

Zriaďovater. (doplniť)

Prášia forma (doplniť)

Adresa/Sídlo (doplnil*)

IČO zriaďovatcľa/RČ (doplniť)

štatutárny zástupca (doplniť)

Kontakt tel. číslo (doplniť)

Konnkl email: (doplnil*)

Názov subjektu (právna forma) - MŠ: (dopáliť)

Názov subjektu (práma forma) • ZUŠ: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - ŠKD: (dopfaiť)

Názov subjektu (právna forma) - CVČ* (dopkuť)

Názov subjektu (právna forma) - JS: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - ŠJ: (doptóť)

Výnosy za rok 2019

V Banskej Bystrici, dAa 

Vypracoval:

Pctialka a podpis /jiaďovaloľa



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Utanaŕui

II MESTA BANSKÁ BYSTRICA

117/2019 o urteni vjik) llnanŕných prostrlcdlun na nudy a prevádzku na liaka zi kladnej uineleťkrj iludy, ponhicháŕa Jaiykovej ikoly, dieťa matmkrj ikoly a žiaka i kobke ho zariadenia, zriadrnich na území U.2«2»
mrita Baiuki Bystrica
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Príloha Č. Sc)

Písomná Informácia o výnosoch a nákladoch za predchádzajúci kalendárny rok
U..)

Zriaďovateľ: (dopfcäť)

Právna forma: (doplnrt*)

Adresa/Sidlo: (doplnil*)

IČO zriaďovateľa/RČ (doplniť)

Štatutárny zástupca (dopWť)

Konlakt lei tislo (doplniť)

Kontakt email: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - MS: (doplniť)

Názov subjektu (právna forma) - ZUŠ: (doplniť)

Názov subjektu (právna fonna) - ŠKD; (dopáliť)

Názov subjektu (právna forma) - CVČ: (dopáliť)

Názov subjektu (právna forma) - JŠ: (dopáliť}

Názov subjektu (právna forma) - ŠJ: (dopáiit)

Mzdové náklady za rok 2019

Útat Néiov Mtu MŠ ZUŠ ŠKD CVČ jš ---------5---------
Predpis Uhradené Predph uhradené Predpis Uhradené Predpis Uhradené Uhradené Predpis Uhradené

sa- Oiobná náklady

S21 Mxdové náklady
522

Príjmy spoločníkov o Členov to lávislej
{innosti

523 Odmeny tieňom orgánov spobtnostl a
družstvo

524 Zákonné sociálne poistenie

525 Ostatné sociálne poistenie

526 Sociálne náklady fy/khej osoby
podnikotefo

527 Zákonné sociálne náklady

528 Ostatné sociálne náklady

V Banskej Bystrici, dňa 

Vypracoval:

ľediatka • podpis zriaďovalch


