MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2013

o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia zriadených na území mesta Žiar nad Hronom

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: 8/2013
dňa : 21.02.2013

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hornom v súlade s § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 6 ods. 12
písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN), ktorým
sa určuje výška finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia zriadených na území mesta Žiar nad Hronom .
§1
Úvodné ustanovenie
VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú
zriadené na území mesta Žiar nad Hronom a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR sú zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR upravuje:
a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení,
b) lehotu na predloženie údajov,
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku,
d) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky.
§2
Vymedzenie pojmov, podrobnosti financovania, lehoty na predloženie údajov
1. Vymedzenie pojmov:

Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy (ďalej len škola), na dieťa a žiaka centra
voľného čašu, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania (ďalej len školské
zariadenie).

Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú:

školy a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Žiar nad Hronom,

zriaďovateľ cirkevnej školy a školského zariadenia, ktorý o dotáciu požiada, a ktorý
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR má
zaradenú školu, školské zariadenie do siete škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
2. Podrobnosti financovania, lehoty na predloženie údajov
a) Počtom detí materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, žiakov
školského klubu detí, základnej umeleckej školy, zariadenia školského stravovania pre žiakov
základnej školy rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom
roku, je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské
zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. V školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná
právnická osoba alebo fyzická osoba rozhodných na pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v
aktuálnom kalendárnom roku
sa započítava ich počet len do 15 rokov veku žiaka.

Rozhodným počtom je počet:
a) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme
vzdelávania od troch rokov veku najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka; v cirkevných školách žiakov do 15 rokov
veku,
b) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka,
c) detí školských klubov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
ktoré navštevujú základné školy zriadené na území mesta Žiar nad Hronom, počet všetkých
žiakov základných škôl, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
(zber v roku 2013) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom a štátom uznanej
cirkvi - v cirkevnej škole žiakov do 15 rokov veku,
d) všetkých žiakov základných škôl, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, štátom uznanej
cirkvi (v cirkevnej škole žiakov do 15 rokov veku) – školské stravovanie,
e) do počtu detí centra voľného času sa započítavajú deti od päť rokov veku do dovŕšenia 15
rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Žiar nad Hronom podľa stavu k 1. januáru
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Dieťa centra voľného času v
zriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa započítava len jedenkrát.
b) Poskytovateľom finančných prostriedkov je Mesto Žiar nad Hronom. Finančné prostriedky sa
poskytujú formou dotácií po predložení žiadosti.
c) Žiadateľom a prijímateľom finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia je:
- škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad
Hronom,
- zriaďovateľ cirkevnej školy alebo školského zariadenia, ak je škola alebo školské zariadenie,
ktorého je zriaďovateľom zriadené na území mesta Žiar nad Hronom.
d) Žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje tieto náležitosti:
1/ písomná forma,
2/ doručenie Mestu Žiar nad Hronom do 25.09. predchádzajúceho roku, na ktorý sa žiadosť o
dotáciu vzťahuje,
3/ názov a sídlo zriaďovateľa, identifikačné údaje, bankové spojenie,
4/ názov a sídlo školy alebo školského zariadenia, na ktoré poskytnutie dotácie predkladá,
5/ počty a zoznam žiakov podľa štatistických výkazov, na ktoré je žiadosť predkladaná (forma
zoznamu: meno, priezvisko žiaka, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh záujmového
útvaru),
6/ čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie a jej prílohách sú
pravdivé a správne.
Nesprávne, nepravdivo a neúplne vyplnená žiadosť je považovaná za neplatnú. Uvedenie
nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu a jej povinných prílohách je
považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.
e) Podmienkami na poskytnutie dotácie sú :
1. názov sídla zriaďovateľa v meste Žiar nad Hronom,
2. kópia rozhodnutia o zaradení do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR ,
3. kópia zriaďovacej listiny,
4. písomná žiadosť zriaďovateľa o poskytnutie dotácie,
5. vyplnený a odoslaný zriaďovateľom príslušný výkaz Škol. MŠ SR 40-01, ktorým sa zisťuje počet
detí a žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
6. zriaďovateľ cirkevnej školy a školského zariadenia s právnou subjektivitou prevedie pridelenú
dotáciu v plnej výške na účet školy alebo školského zariadenia v lehote do 5 pracovných dní odo
dňa prijatia dotácie na svoj účet.

f) Podmienkou na poskytnutie dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Žiar nad Hronom na príslušný rok je predloženie kvalifikovaného návrhu rozpočtu do 31.08.
predchádzajúceho roku .
§3
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov
1.Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom na
príslušný rok je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia.
2. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy , dieťa
materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi na
príslušný rok je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia.
3. Upravená výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad
Hronom na príslušný rok je určená v prílohe č. 2 všeobecne záväzného nariadenia.
4. Upravená výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy , dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej
cirkvi na príslušný rok je určená v prílohe č. 2 všeobecne záväzného nariadenia.
5. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Žiar nad Hronom a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
použitia.
6. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet mesta Žiar nad Hronom príslušného
kalendárneho roku.
7. Nad rámec normatívnych finančných prostriedkov poskytuje zriaďovateľ školám a školským
zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nenormatívne finančné prostriedky určené na
uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle § 6 ods. 13 a 14, ktoré nemajú vplyv
na výšku dotácie na žiaka a rok pre zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská
Bystrica.

§4
Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky
Mesto Žiar nad Hronom určuje, že finančné prostriedky podľa tohto VZN poskytne mesačne vo
výške jednej dvanástiny z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok do 25.
dňa príslušného mesiaca ak prijímateľ dotácie splnil všetky podmienky určené VZN
poskytovateľom dotácie.

§5
Kontrola použitia dotácie
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN
vykonáva Mesto Žiar nad Hronom.
Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky
doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov poskytovateľovi.
§6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
Na ustanovenie súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území Mesta
Žiar nad Hronom, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné
právne predpisy.
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 8/2009 o
výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok schválené uznesením č. 117/2009 MsZ
z 17.12.2009, v znení VZN č. 1/2011, VZN č. 1/2012.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 09.03.2013.

V Žiari nad Hronom, 21.02.2013
Mgr. Peter Antal
zástupca primátora

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom
od: 05.02.2013
do: 20.02.2013
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu v Žiari nad Hronom
od: 22.02.2013
do: 08.03.2013

