MESTO MEDZILABORCE

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. c) 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

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 7/2012
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

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Mesta Medzilaborce dňa 28.11.2012 a zvesené dňa
14.12.2012
Na tomto VZN sa uznieslo a schválilo MsZ v Medzilaborciach dňa 28.12.2012 uznesením č. 6/2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Medzilaborce dňa 31.12.2012
VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2013.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
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.
V zmysle s § 6 ods. 12 písm. c) 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
(ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) obec na základe všeobecne záväzného nariadenia (ďalej
len „VZN“) je povinná určiť pre zriaďovateľov cirkevnej základnej umeleckej školy,
cirkevnej materskej školy, cirkevnej jazykovej školy, cirkevného školského zariadenia,
súkromnej základnej umeleckej školy, súkromnej materskej školy, súkromnej jazykovej školy
a súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Medzilaborce a
základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti
a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských
škôl a školských zariadení,
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy,
jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného
predpisu 1 ,
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského
zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka
alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.

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“).
––––––––––––––––––
1 § 7a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

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
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.

Článok 4
Podrobnosti financovania
Na účely tohto VZN sa rozumie
a) dotáciou na mzdy finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky
na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný
príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, príplatok
za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok, príplatok
za praktickú prípravu, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v
nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť
pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, vyplácaných pedagogickému a
nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu
ustanovených osobitným predpisom; výdavky na poistné a príspevok do poisťovní
hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických 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) dotáciou na prevádzku finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a
školských zariadení uvedených v článku 1 tohto VZN a zahŕňa výdavky za tovary a
služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej
klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby; ide predovšetkým o výdavky na cestovné
náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu,
nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej
klasifikácie;
c) rozhodným počtom pre poskytnutie dotácie
1) pre základnú umeleckú školu je počet žiakov základnej umeleckej školy v
individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania od troch rokov

veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského
roka; v cirkevných školách a v súkromných školách žiakov do dovŕšenia 15 rokov
veku,
2) pre materskú školu je počet detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru
začínajúceho školského roka,
3) pre školské kluby detí je počet detí školského klubu detí podľa stavu k 15. septembru
začínajúceho školského roka,
4) pre školské stravovanie je počet všetkých žiakov základných škôl, základných škôl
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podľa stavu k 15.
septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby; v cirkevných stredných školách a v súkromných stredných školách žiakov do
dovŕšenia 15 rokov veku,
5) pre školské stravovanie je počet všetkých žiakov základných škôl a základných škôl
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa stavu k 15.
septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obvodného
úradu v sídle kraja, ak tieto školy nemajú na území obce zriadené vlastné zariadenie
školského stravovania a žiaci sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
6) pre centrum voľného času je prepočítaný počet detí centra voľného času k 15.
septembru začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej
osoby vo veku od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku podľa stavu k
1. januáru prechádzajúceho kalendárneho roka, na ktorý sa poskytuje dotácia; pre
určenie prepočítaného počtu sa dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti toho istého zriaďovateľa započítava len jedenkrát; každému dieťaťu, ktoré
navštevuje len jedno centrum voľného času sa pridelí koeficient 1.

Článok 5
Lehota na predloženie údajov
Mesto Medzilaborce určuje lehotu na predloženie rozhodných údajov v súlade so zákonom
NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov v termíne do 25. septembra kalendárneho roka. V tejto lehote sú
zároveň jednotlivé základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia povinné
predložiť aj menný zoznam žiakov s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a
bydliska.
Článok 6
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1. Mesto Medzilaborce poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre jednotlivé
obecné základné umelecké školy, materské školy a školské zariadenia so sídlom na území
mesta Medzilaborce vo výške vypočítanej vynásobením rozhodného počtu podľa článku 4
písm. c) a finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa rozhodného počtu.

2. Mesto Medzilaborce určuje výšku finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa
rozhodného počtu podľa článku 4 písm. c) takto:

Index
J

Žiak (dieťa, poslucháč) základnej umeleckej školy,
materskej školy, jazykovej školy, základnej školy,
základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, gymnázia, konzervatória a
školského zariadenia

Výška finančných
prostriedkov na jedného
žiaka alebo dieťa podľa
rozhodného počtu podľa
článku 4 písm. c)

1

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vzdelávania

666,90

2

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania

409,50

3

Dieťa materskej školy vrátane stravovania v materskej škole

4

Žiak základnej koly na činnosť školského klubu detí

5

Potenciálny stravník- žiak základnej školy a materskej školy na
financovanie školského stravovania

6

Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času

1 610,70
94,40
106,20
64,90

3. 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.
4. Mesto Medzilaborce môže poskytnúť ďalšie finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
nad rámec určený týmto VZN po ich schválení v rozpočte mesta Medzilaborce a jeho
zmenách.
5. Mesto Medzilaborce poskytne finančné prostriedky v súlade s týmto VZN mesačne podľa
skutočného poukázania podielových daní v jednotlivých mesiacoch a objemu
vypočítaného podľa ods. 1 najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca.

Článok 7
Zúčtovanie dotácie
1) Prijímateľ dotácie 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 8
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) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Medzilaborce 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 schválené dňa 27.3.2012 uznesením č. 5.

V Medzilaborciach dňa 28.11.2012

Ing. Ivan Solej
primátor mesta

