Mestské zastupiteľstvo v Medzilaborciach na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR 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 pre územie mesta Medzilaborce toto

Všeobecné záväzné nariadenie

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
so sídlom na území Mesta Medzilaborce

Článok 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť výšku a spôsob
použitia dotácie na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy,
a školského zariadenia so sídlom na území mesta Medzilaborce.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie :
1) Dotáciou na mzdy a prevádzku (ďalej len „dotácia“) sa rozumie nenávratný finančný
príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta Medzilaborce pre školy a školské zariadenia
uvedené v bode 2 a 3.
2) Neštátnou materskou školou a školským zariadením sa rozumie materská škola a školské
zariadenie so sídlom na území mesta Medzilaborce, ktorej zriaďovateľom je štátom
uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba (okrem štátnych
orgánov a organizácii, krajského školského úradu a obce) alebo fyzická osoba (ďalej len
„neštátne školy a školské zariadenia“).
3) Mestskou základnou umeleckou školou, materskou školou a školským sa rozumie
základná umelecká škola, materská škola a školské zariadenie so sídlom na území mesta
Medzilaborce, ktorej zriaďovateľom je mesto Medzilaborce (ďalej len „mestské školy
školské zariadenia“).
4) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia uvedené v bode 2 sa rozumie
zriaďovateľ týchto škôl a školských zariadení, ktorý je na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradený do siete škôl a školských
zariadení SR.
5) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia uvedené v bode 3 sa rozumejú
jednotlivé školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou, ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení SR.

Článok 3
Zdroje dotácii a výška finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií
1) Zdrojom na poskytovanie dotácii sú príjmy bežného rozpočtu mesta Medzilaborce
poukázané mestu podľa zákona NR SR č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších zmien.
2) Mesto Medzilaborce zo 100% prostriedkov vypočítaných podľa ods. 1 tohto článku
každoročne pridelí mestskej škole a školskému zariadeniu (originálne kompetencie) na
mzdy a prevádzku minimálne 90% prostriedkov priamo a zostávajúcu časť

prostriedkov mesto použije na úhradu výdavkov schválených MsZ na základe
požiadaviek mestských škôl a školských zariadení.
3) Mesto Medzilaborce zo 100% prostriedkov vypočítaných na základe Nariadenia vlády
630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov
z štátneho
rozpočtu pre školy a školské zariadenia (prenesené kompetencie)
každoročne pridelí mestskej základnej škole na osobné a prevádzkové náklady
minimálne 95% prostriedkov priamo. V zmysle § 4, ods. 9 – 11 Zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov Mesto Medzilaborce rozpíše normatívne finančné prostriedky
mestským školám a následne do 15 dní oznámi rozpis KŠU. Zostávajúcu časť
prostriedkov im rozpíše a dofinancuje do konca kalendárneho roka.
Článok 4
Výška a účel dotácie
1) Mesto Medzilaborce poskytne prijímateľovi v zmysle článku 2 ods. 4 a 5 dotáciu na
kalendárny rok na základe :
a) štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 40-01, t.j. podľa počtu žiakov do 15 rokov veku
základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení do 15 rokov
veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
v zariadeniach školského stravovania podľa počtu všetkých žiakov školy.
b) a výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.
2) Mesto Medzilaborce určuje výšku dotácie na jedného fyzického žiaka prípadne
prepočítaného žiaka alebo dieťa podľa ods. 4 a 5 tohto článku:
a) pre mestské školy a školské zariadenia podľa schváleného rozpočtu mesta
Medzilaborce a článku 3 ods. 2,
b) pre neštátne školy a školské zariadenia vo výške 88 % z dotácie na žiaka mestských
škôl a školských zariadení podľa písm. a) v zmysle § 6 ods. 12 písm. g) zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Mesto Medzilaborce poskytne prijímateľom podľa článku 2 ods. 5 dotáciu nad rámec
vypočítaný podľa článku 4 ods. 1 na deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami na základe vyjadrenia špeciálneho pedagóga a psychológa v mestskej
materskej škole vo výške 1,5 násobku výšky dotácie určenej pre mestskú materskú školu.
4) Deti do troch rokov v materskej škole sú násobené koeficientom 2 podľa Nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov.
5) Žiaci základnej umeleckej školy s individuálnym vyučovaním sú násobného koeficientom
1,6 podľa Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
6)

Poskytnutie a použitie dotácie je účelovo určené :
a) na mzdy t.j. na bežné výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatky a odmeny
vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnanom školy a školského

zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, ďalej
výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za
zamestnancov školy alebo školského zariadenia, výdavky na odstupné a odchodné
vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej
v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na nemocenské dávky a úrazové
dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.
b) na prevádzku t.j. na bežné výdavky za tovary a služby definované v ekonomickej
a rozpočtovej klasifikácií v kategórií 630 –tovary a služby.
7) Prijímateľ dotácie je povinný dotáciu použiť hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
8) Mesto Medzilaborce poskytuje dotáciu jednotlivým prijímateľom podľa článku 2 bod 4 a
5 mesačne
vo výške 1/12 z dotácie na kalendárny rok
k 25.dňu v mesiaci.
V odôvodnených prípadoch Mesto Medzilaborce môže prijímateľom podľa článku 2 bod
5 poskytnúť v priebehu kalendárneho roka vyššiu dotáciu a podmienkou skrátenia dotácie
v nasledujúcich mesiacoch tak, aby výška dotácie na kalendárny rok nebola prekročená.

Článok 5
Zúčtovanie dotácie
1) Prijímateľ dotácie podľa článku 2 bod 4 je povinný vykonať zúčtovanie poskytnutej
dotácie za jednotlivé školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
v členení na mzdy, odvody a tovary a služby do 31. januára roka nasledujúceho po roku,
na ktorý bola dotácia poskytnutá.
2) V prípade, ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu do 31.12. príslušného roka, je
povinný nedočerpanú časť dotácie vrátiť na účet mesta Medzilaborce, z ktorého mu bola
dotácia poskytnutá, najneskôr v termíne na vykonanie zúčtovania dotácie a zároveň
zaslať avízo o úhrade na Mestský úrad Medzilaborce, oddelenie ekonomické a správy
majetku.
3) Ak prijímateľ dotácie skončí svoju činnosť, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia
v priebehu kalendárneho roka, je povinný poskytnutú dotáciu ku dňu skončenia činnosti
zúčtovať a najneskôr v lehote 1 mesiaca od skončenia činnosti odviesť nevyčerpané
finančné prostriedky na účet mesta Medzilaborce a zaslať avízo o úhrade na Mestský
úrad Medzilaborce, oddelenie ekonomické a správy majetku.
Článok 6
Kontrola použitia dotácie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva Mesto Medzilaborce prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1) Návrh tohto VZN bol vyvesený dňa 5.3.2012 a zvesený dňa 27.3.2012
2) Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo MsZ v Medzilaborciach dňa 27.3.2012 uznesením
č. 5.

3) VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Medzilaborce dňa 28.3.2012 a zvesené dňa
16.4.2012.
4) VZN nadobúda účinnosť dňa 1. mája 2012.
V Medzilaborciach dňa 28.3.2012

Ing. Ivan Solej
primátor mesta

