NÁVRH
Mesto Prievidza podľa § 6 ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v y d á v a toto
všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské
zastupiteľstvo v Prievidzi :

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č.120/2011
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka
základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia
zriadeného na území mesta Prievidza
pre rok 2012

ODDIEL I.
§1
Základné ustanovenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku
a účel pouţitia dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl, základných umeleckých
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Prievidza v roku 2012.
§2
Účel použitia
1. Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy,
školského klubu detí, školského strediska záujmovej činnosti, základnej umeleckej
školy, centra voľného času, zariadenia školského stravovania pre ţiakov základnej
školy, resp. ţiakov 8-ročného gymnázia do 15. rokov veku, zriadených na území
mesta Prievidza, ktorých zriaďovateľom je obec, cirkev alebo náboţenská obec,
súkromná fyzická alebo právnická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.
2. Finančné prostriedky na mzdy predstavujú časť dotácie určenej na beţné výdavky,
ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v
rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní.
Finančné prostriedky na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na beţné
výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom
financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a sluţby a v kategórii
640 – beţné transfery (napr. odchodné, odstupné, nemocenské a pod.).
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§3
Výška dotácie
1. Výška dotácie je určovaná počtom detí materskej školy, školského klubu detí,
školského strediska záujmovej činnosti, základnej umeleckej školy, centra voľného
času, zariadenia školského stravovania pre ţiakov základnej školy, resp. ţiakov 8ročného gymnázia do 15. rokov veku, na základe zberu údajov v štatistickom výkaze
Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je
rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku.
2. Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa / ţiaka na rok
podľa kategórie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení
v členení podľa typu zriaďovateľa a u zriaďovateľa mesta Prievidza aj podľa
sídla právneho subjektu v € na dve desatinné miesta :
Výška dotácie
Výška dotácie
Kategória materskej školy,
na
jedno
dieťa/žiaka
na jedno dieťa/žiaka
základnej umeleckej školy
pre mestské MŠ, ZUŠ pre cirkevné a súkromné
a školského zariadenia
a škol. zariadenia

Dieťa materskej školy vo veku do troch rokov
Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov
Ţiak základnej umeleckej školy
v individuálnej forme vyučovania
-

X
1 815,26 €

X
1 597,43 €

obec
S ZUŠ Bálint
S ZUŠ Vránová XOANA

608,50 €
X
X

X
535,48 €
X

obec
Súkromná ZUŠ Mgr.Bálint
Súkromná ZUŠ Mgr.Vránová XOANA

374,64 €
X
X

X
329,68 €
329,68 €

(393,04 €)

X

481,19 €
465,53 €
409,11 €
348,11 €
377,93 €
351,89 €
386,07 €
431,62 €
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
345,88 €
345,88 €

(123,81 €)

X

145,05 €
110,74 €

X
X

301,03 €
(181,13 €)

X
X

192,50 €
201,41 €
161,67 €
167,93 €
259,32 €
147,47 €
180,42 €
176,42 €

X
X
X
X
X
X
X
X

Ţiak základnej umeleckej školy
v skupinovej forme vyučovania
-

Ţiak / dieťa školského klubu detí
-

-

obec : ŠKD pri I. ZŠ S. Chalupku
ŠKD pri III. ZŠ. S. Chalupku
ŠKD pre ZŠ Rastislavova
ŠKD pri ZŠ Mariánska
ŠKD pri ZŠ Malonecpalská
ŠKD pri ZŠ Energetikov
ŠKD pri ZŠ Dobšinského
ŠKD pri ZŠ Šafárika
Súkromný ŠKD Mgr.Bálint
Cirkevný ŠKD - Piaristi

Ţiak / dieťa škol. strediska záujm. činnosti
- obec : ŠSZŠ pri ZŠ Mariánska
ŠSZŠ pre ZŠ Energetikov

Ţiak / dieťa centra voľného času
Potenciálny stravník
-

MŠ,ZUŠ a šk. zariadenia

obec : ŠJ ZŠ pri I. ZŠ S. Chalupku
ŠJ ZŠ pri III. ZŠ S. Chalupku
ŠJ ZŠ pri ZŠ Rastislavova
ŠJ ZŠ pri ZŠ Mariánska
ŠJ ZŠ pri ZŠ Malonecpalská(238,89€)
ŠJ ZŠ pri ZŠ Energetikov
ŠJ ZŠ pri ZŠ Dobšinského
ŠJ ZŠ pri ZŠ Šafárika
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- súkromná škol.jedáleň – Bc.Košecká
- súkromná školská jedáleň – Mgr.V.Bálint

x
x

159,39 €
159,39 €

§4
Finančné prostriedky poskytnuté súkromným a cirkevným zriaďovateľom
1. Ročná výška poskytnutých finančných prostriedkov pre materskú školu, základnú
umeleckú školu a školské zariadenie sa určí ako súčin výšky dotácie na 1 dieťa /ţiaka
a počtu detí/ţiakov do 15. rokov veku uvedených v zbere údajov v štatistickom výkaze
Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je
rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku.
2. Dotácia na mzdy a prevádzku určená podľa prvého odseku sa poskytuje prijímateľovi
dotácie na jeho účet mesačne v celých eurách bez desatinných miest vo výške jednej
dvanástiny z ročnej výšky dotácie, v členení na kategóriu školy a školského
zariadenia.
3. Prijímateľ dotácie mesačne predkladá poskytovateľovi vyúčtovanie v termíne do 10.
kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca v rozsahu prílohy tohto VZN (s výnimkou za
mesiac december, za ktorý sa, spolu za kalendárny rok, uskutoční vyúčtovanie
v zmysle bodu 4 tohto paragrafu).
4. Ročná výška dotácie podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Subjekt,
ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný predloţiť jej zúčtovanie v termíne do
30.12.2012.
Zúčtovanie obsahuje :
a) Správu o pouţití dotácie a vecnom vyčíslení pouţitých finančných prostriedkov
v rozsahu funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie (viď príloha VZN).
b) Údaj o počte detí / ţiakov, ktorých sa ročná výška dotácie týka.
c) Štvrťročné štatistické výkazy o práci v školstve – Škol (MŠ SR) 1-04.

§5
Použitie dotácie
1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky pouţiť len na mzdy
a prevádzku. Pouţité finančné prostriedky musia byť vynaloţené hospodárne,
efektívne, účinne a účelne.
2. Na rutinnú a štandardnú údrţbu je prijímateľ dotácie oprávnený pouţiť ročne
maximálne 10 % z dotácie pridelenej pre školu a školské zariadenie. Finančné
prostriedky z pridelenej dotácie na rutinnú a štandardnú údrţbu je prijímateľ dotácie
oprávnený pouţiť aţ po uhradení všetkých doterajších záväzkov, s výnimkou
záväzkov v lehote splatnosti.
3. Na nájomné za prenájom je prijímateľ dotácie oprávnený pouţiť ročne maximálne 10
% z dotácie pridelenej pre školu a školské zariadenie. Finančné prostriedky
z pridelenej dotácie na nájomné za prenájom je prijímateľ dotácie oprávnený pouţiť
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aţ po uhradení všetkých doterajších záväzkov, s výnimkou záväzkov v lehote
splatnosti.
4. Pouţitie dotácie sa vzťahuje na počet detí detí/ţiakov do 15. rokov veku uvedených v
zbere údajov v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na
mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. Ak dôjde k ich zníţeniu o viac ako 20 %, je
potrebné, aby prijímateľ dotácie do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníţeniu
došlo, uvedenú skutočnosť oznámil poskytovateľovi dotácie.
5. Nedodrţanie podmienok uvedených v bodoch 1 aţ 4 tohto paragrafu sa povaţuje za
nedodrţanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.

ODDIEL II.
§6
Sankcie
1. Mesto Prievidza zníţi prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov o 50 %
pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení porušenia pravidiel a podmienok
určených v bodoch 1 aţ 4 § 5 tohto VZN. Zníţená dotácia bude prijímateľovi
poskytovaná po dobu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc
mesiacom nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.
2. Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené
a pouţité, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene pouţitej
dotácie.

ODDIEL III.
§7
Platnosť a účinnosť
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi
dňa 29.11.2011, ktoré bolo schválené uznesením č. ..../2011.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia
na úradných tabuliach mesta Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta
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Dôvodová správa
k návrhu na VZN č. 120/2011
Podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov – mesto určí výšku dotácie na mzdy a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok
všeobecne záväzným nariadením.
Výška dotácie je určená počtom detí / žiakov (zber údajov v štatistickom výkaze Škol
MŠ SR 40-01 k 15.9.2011) a sumou odsúhlasenou v schválenom rozpočte na rok 2012
pre konkrétny druh, kategórie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských
zariadení.
Výška dotácie je samostatne určovaná pre jedno dieťa/ ţiaka pre mestské MŠ, ZUŠ
a školské zariadenia a samostatne na jedno dieťa / ţiaka pre súkromné a cirkevné MŠ,
ZUŠ a školské zariadenia.
Podľa čl. II. § 6 ods.12 písm. g) tohto zákona obec „v období rokov 2011 až 2013
poskytne na žiaka/dieťa cirkevnej.... a súkromnej ..... školy a školského zariadenia
dotáciu najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka
/dieťa školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce....“.
Dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení sú poskytované z výnosu dane
z príjmov, ktorý je mestu prideľovaný zo štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov
(zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - výška dotácie na dieťa /ţiaka je
MsZ schvaľovaná prostredníctvom schváleného rozpočtu mesta a následne konkrétnym
určením vo VZN platnom na kaţdý kalendárny rok.

V Prievidzi 17.10. 2011
Vyhotovila : Ing. Mária Halahyjová

Mgr. Vlasta Miklasová
vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana
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Mestská rada
I.

berie na vedomie
návrh VZN mesta Prievidza č. 120/ 2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa / ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy
a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012.

II.

odporúča – neodporúča MsZ
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 120/ 2011 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa / ţiaka základnej umeleckej školy,
materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre
rok 2012.

Mestské zastupiteľstvo
I.

berie na vedomie
Návrh VZN mesta Prievidza č. 120/ 2011 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa / ţiaka základnej umeleckej školy, materskej školy
a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre rok 2012.

II.

schvaľuje – neschvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 120/ 2011 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa / ţiaka základnej umeleckej školy,
materskej školy a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza pre
rok 2012.
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