
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zlaté Moravce 
č. 5/2015 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených 
na území mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 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, § 19 zákona č. 523/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení zriadených na území mesta Zlaté Moravce 

§1 
Predmet úpravy 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku na 
dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, žiaka školského klubu detí, žiaka základnej 
umeleckej školy, zariadenia školského stravovania pre dieťa v materskej škole a žiakov základnej školy 
zriadených na území mesta Zlaté Moravce, ktorých zriaďovateľom je mesto, cirkev alebo súkromný 
zriaďovateľa a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR 
zaradené do siete škôl a školských zariadení. 

Na účely tohto VZN sa rozumie: 

§2 
Vymedzenie pojmov 

1. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa : 
a) výdavky na tarifný plat, príplatok za riadenie a zastupovanie, osobný príplatok, príplatok za 

zmennosť, kreditový príplatok, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, výkonnostný 
príplatok vyplácaný pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského 
zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, 

b) výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia, 

c) výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov, 
d) výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných 

predpisov. 
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2. Dot6cia na prevddzku je finandn5 dot6cia urden6 na beLnd vydavky 5k6l a Skolskych zariadeni
azahfia vydavky za tovary a sluZby definovand ministerstvom financii SR v ekonomickej
klasifik6cii rozpodtovej klasifikricie v kateg6rii 630 - tovary a sluZby. Ide o vydavky na energie,
vodu a komunik6cie, materi6l, cestovn6 ndhrady, dopravn6, rutinnri a Standardnri ridrZbu, n6jomn6
zani\om a sluZby Specifikovan6 v poloZk6ch 631 - 637 ekonomickej klasifik6cie.

$3
Podrobnosti financovaniazhkladnfch umeleckfch Sk6l, maters\ich SkOl a Skolskf'ch zariadeni

1' Finandn6 prostriedky sri ridelovo poskytovand namzdy aprev6dzku na diet'a materskej Skoly,
Liaka zdkladnej umeleckej Skoly (d'alej len Skola), na diet'a a Liaka centra volh6ho dasu, Skolsk6ho
klubu deti a zadadenia Skolsk6ho stravovania (d'alej len Skolsk6 zariadenie). Pri ich pguLitisa musi
zabezpelit hospod6rno st', efektivnost' a rid inno st' ich pouZitia.

2. Prijemcom finan6n;ich prostriedkov podfa tohto VZN sf:
a) Skoly s pr6vnou subjektivitou v zriad'ovatel'skej pOsobnosti obce,
b) Mesto ZlateMoravce zamatersk6 Skoly a Skolsk6 zariadeniabezprlvnej subjektivity,
c) zriad'ovatel' cirkevnej Skoly a Skolsklich zariadenl, zriatovate! srikromnej ikoly a Skolsk6ho

zaiadenia (dalej len nest6tny zriatovatel'), ktor6 majri sidlo naizemi mesta, ak odot6ciu
poLiada.

3. Mesto Zlate Moravce poskytne finandnd prostriedky nest6tnemu zriad'ovatel'ovi na zilklade
Ziadosti, ktor6 musi obsahovat':
a) niaov a sidlo zriatovateta
b) ntaov a sidlo Skoly alebo Skolsk6ho zariadenia, na ktor6 Ziadost'predklad6
c) tidaje o podtoch deti I Liakov (k6pia Statistickdho vykazu StOt. trrtSvVaS SR 40-01)
d) qf5ku poZadovanej dot6cie

e) rozpis poZadovanej dot6cie na mzdy a prev6dzku podl'a poloZiek ekonomickej klasifikrlcie
(610, 620, 630)

0 k6piu rozhodnutia ministerstva ozaradeni Skoly a5kolskdho zafiadenia do siete Sk6l
a Skolskych zariadeni

g) k6piu zriatovacej listiny
h) k6piu dokladu o prideleni IdO
i) dfslo irdtu zriad'ovatel'a a oznalenie banky, v ktorej m6 vedenj ridet
j) pisomnd poverenie alebo menovanie, ktord opr6vf,uje osobu konat' v mene zrtadovatela

(meno, dislo telef6nu, dislo faxu, e-mail a pod.)
k) destn6 vyhl6senie, Ze v5etky ridaje uveden6 v Ziadosti a jej priloh6ch st ripln6, pravdiv6

a spr6vne

Ne5t6tny zriad'ovatel' pri opakovanych Ziadostiach o poskytnutie finandnych prostriedkov
predkladri len ridaje podfa ods. 3 pism. a) - e).
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4. NeSt6tny zriad'ovatel' v pripade zmeny ridajov uvedenych v ods. 3 pism. 0 - j) je povinnj
predloZit'najneskdr do l5 kalend5rnych dni odo dia zmeny ridajov aktu6lne inform6cie.

5. NeSt6tny zriad'ovatel' je d'alej povinnlf do 15 kalend6rnych dni ozndmit mestu Zlate Moravce
informiiciu o:

a) ukondeni dinnosti Skoly alebo Skolskdho zariadenia
b) dlhodobom preru5eni dinnosti Skoly alebo Skolsk6ho zariadenia
c) zru5eni Skoly alebo Skolsk6ho zariadenia
d) zmeny sidla Skoly alebo Skolsk6ho zariadenia

6. Ne5t6tny zriad'ovatel' Ziadost' o poskytnutie f,rnandnych prostriedkov predklad| na adresu: Mesto
ZlatdMoravce, Mestsky rirad, oddelenie financii a rozpodtu, 1. M6ja 2, Zlatd Moravce.

7. Ne5t6tny zriad'ovatel' je povinny oznalif origin6ly fdtovn;fch dokladov slovami ,,dot6cia
poskytnut6 z rozpodtu mesta Zlatd Moruv ce" .

Ne5t6tny zriatovatel je povinny do 25. janu6ra nasledujriceho kalend6meho roka, ktoqf nasleduje
po kalendrirnom roku, v ktorom bola dot6cia poskytnut6, vykonat'vyridtovanie poskynutej dot6cie.
Vytidtovanie dotScie musi obsahovat' pisomnri informiiciu o ridele pouZitia poskytnutlfch
finandn;ich prostriedkov v dleneni podlia ekonomickej klasifik6cie rozpodtovej klasifik6cie na 610,
620, 631, 632 aZ 637 . Vyridtovanie dorudf mestu na adresu uvedenri v $ 3 ods. 6 tohto VZN.

V pripade, Le dotdcia nebude vyderpanri do 31. decembra aktu6lneho roka, v ktorom bola dot6cia
poskytnut6, je ne5t6tny zriad'ovatel'povinnli nevyderpanf dast' dot6cie vrdtit spiit'na ridet mesta do
15. janu6ra nasledujriceho kalendrirneho roka, ktory nasleduje po kalend6rnom roku, v ktorom bola
dot6cia poskytnutri.

Ne5t6tny zriad'ovatel'si m6Ze vo vyridtovani uplatnit'len vydavky, ktor6 vynaloZil na urden;f irdel
v prfslu5nom kalend6rnom roku, na ktoqi boli poskytnutd. Uvedenie nespr6vnych, nepravdiqfch
aneriplnlfch ridajov vZiadosti odot6ciu ajej povinnych priloh6ch je povaZovan6 za poruSenie
pravidiel a podmienok, za ktorych sri verejn6 prostriedky pridel'ovand.

s4
Lehota na predloienie ridajov

Pisomnf Ziadost' o poskytnutie dotricie s fdajmi potrebnymi na pridelenie dot6cie na kalend6rny rok
(uveden;fmi v $ 3 ods. 3 tohto VZN) ne5t6tny zriad'ovatel'dorudi v lehote do 15. okt6bra kalend6rneho
roka, ktoqy predchldza kalendrimemu roku, na ktory sa m6 dotricia poskytnrit'.

9.

r0.
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$s
Urienie WIky finaninf'ch prostriedkov na mzdy a prev6dzku

1. Rodn6 vliSka dot6cie pre Skolu alebo Skolskd zariadenie sa urdf ako sridin podtu Ziakov a rodnej
vfSky dot6cie na mzdy a prev6dzku na jedn6ho Ziaka urdenej podl'a jednotliqfch kateg6rif SkOl

a Skolsk;fch zariadeni podl'a tohto VZN. Rodn6 vlf5ka dot6cie sa poskytuje v celfch eur6ch.

2. Mesto Zlate Moravce urduje vy5ku dot6cie na prislu5ny kalend6rny rok na prev6dzku amzdy na
Liakazilkladnej umeleckej Skoly, diet'a materskej Skoly a Skolsk;ich zariadeni:

Kateg6ria 5k0l a Skolskli ch zariadeni

Dotiicia na prev6dzku a mzdy na Liaka v Skol6ch a
Skolslcfch zariadeniach (v eur5ch)

zriad'ovatel
Mesto Zlatd Moravce ne5t6tny zriad'ovatell

Liak zekladnei umeleckei Skolv - individu6lne Shidium 758,O7

Ziakzilkladnei umeleckei Skolv - skuoinov6 Stridium 462,87

Ziat st<otsteno klubu deti 107,30 94,42

Liakzilkladnei Skoly - potenci6lnv stravnik L26,05 126,05

Liak centr a vo l'n6ho dasu 78,99

Diet'a materskei Skolv 1960,gg L725,59
Diet'a v zariadeni Skolskdho stravovania pri MS 404,53 404,53

Mesto ZlateMoravce urduje dot6ciu na :

a) Diet'a srikromnej materskej Skoly, diet'a alebo Ziak cirkevn6ho Skolskdho zafiadenia vo vflke
88 o/o z dotdcie na Liakav zriad'ovatel'skej pOsobnosti mesta.

b) Diet'a alebo Ziak cirkevn6ho zariadenia Skolsk6ho stravovania, diet'a srikromn6h o zariadenia
Skolsk6ho stravovania vo vf'5ke 100 o z dotfucie naLiakav zriad'ovateliskej p6sobnosti mesta.

Prijimatef dotricie podl'a $ 2 je opr6vneny pridelend finandn6 prostriedky pouZit' len na mzdov6
a prev6dzkov6 n6klady zdkladnych umeleckych 5k61, maters[fch 5k6l a Skolsklfch zariadeni so
sidlom na uzemi mesta a pri ich pouZiti musi zabezpedit' hospodSrnost', efektivnost', ridinnost' a
ridelnost' ich pouZitia.

5. Finandn6 prostriedky namzdy a prev6dzku sa pridel'ujri:
a) na diet'a materskej Skoly podl'a stavu k 15. septembru predch6dzajficeho kalend6meho roka
b) na Liaka zitkladnej umeleckej Skoly v individu6lnej forme vzdelilvania a v skupinovej forme

vzdeltxania od 3 rokov veku do dowsenia 25 rokov veku, rozhodujircim pre pridelenie dot6cie
je ich podet k 15. septembru predch6dzajriceho kalend6rneho roka

c) na diet'a centra volln6ho dasu podl'a podtu detf k 15. septembru predch6dzajriceho kalend6rneho
roka. Zapoditavaji sa deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalym pobytom na fizemi mesta Zlat6
Moravce podl'a stavu k 1. janu6ru kalend6rneho roka, v ktorom sa zist'ovanie uskutodiuje

J.

4.
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d) na potenci6lneho stravnfka pre zariadenia Skolsk6ho stravovania pri zikladnych Skol6ch podl'a
stavu k 15. septembru predch6dzajfceho kalend6rneho roka .

e) na stravnfka pre zariadenia Skolskdho stravovania pri maters(ich Skol6ch podl'a stavu k 15.
septembru predchhdzajriceho kalend6rneho roka, ak je v materskej Skole zriaden6 zariadenie
Skolsk6ho stravovania.

0 pre Skolsk6 kluby detf sa pridel'ujri podl'a stavu k 15. septembru predchfudzalriceho
kalendrlrneho roka.

$6
Poskytovanie finaninjch prostriedkov

Mesto Zlatd Moravce poskytne finandnd prostriedky na mzdy a prev6dzku prijemcom finandnych
prostriedkov mesadne vo vy5ke lll2 zrodnej vy5ky dot6cie podl'a tohto VZN urdenej na prislu5ny
kalend6rny rok do 25. diaprislu5n6ho kalend6rneho mesiaca.
Podmienkou na pridelenie dot6cie na mzdy a prev6dzku cirkevn6ho alebo srikromn6ho Skolsk6ho
zariadenia je pfsomn6 Ziadost'zriad'ovatefa cirkevn6ho alebo srikromn6ho Skolsk6ho zariadenia.

s7
Kontrola pouZitia dot6cie

1. Finandnri kontrolu na riseku hospod6renia s finandn;fmi prostriedkami pridelenlimi podlia tohto
VZN vykonSva Mesto ZlateMoruvce a ostatnd opr6vnen6 org6ny.

2. Prijfmatel' dot6cie na mzdy aprevddzku Skoly a Skolsk6ho zaiadeniaje povinnli predloZit' v5etky
doklady preukazujrice hospod6rne, efektivne, fideln6 a ridinnd vynaloZenie finandnlfch
prostriedkov.

$8
Zixereinf ustanovenie

1) Mestsk6 zastupitel'stvo v Zlatych Moravciach sa uznieslo na vydani V5eobecne zilazneho
nariadenia E. 512015 o urdeni vlf5ky dotricie na mzdy a prevddzku 5k6l a Skolsklfch zariadeni
zriaden;ich nafizemi mesta ZlateMoravce df,a 17.12.2015.

2) Nadobudnutfm ridinnosti VZN f,. 512015 o urdenf vy5ky dot6cie na mzdy a prev6dzku Sk6l
a Skolskych zariadeni zriadenych na :fLzemi mesta Zlate Moravce sa ruS( VZN d. 1ll2}l3 o urdeni
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WSky dotacie na prev6dzku a mzdy na Liaka zhkladnej umeleckej Skoly, diet'a materskej Skoly
a Skolskfch zariadeni so sfdlom nafizeml Mesta ZlatdMoruvce v znenf neskor5ich dodatkov.

3) Toto nariadenie bolo vyhl6sen6 jeho zverejnenlm na riradnej tabuli mesta Zlat6 Moravce a na
internetovej strdnke Mesta Zlatd Moruvce Www.zlatgmqravqe.eu od 18.12,2015 do 01.01.2016.
Toto nariadenie nadobrida irdinnost' pdtn6stym dilom od jeho vyvesenia na riradnej tabuli mesta
Zlat6 Moravce.

MVDr. Marta Ballilovit
z6stupca prim6tora mesta

: 'r:i :i:ffi=i-:ir::: i: ':jr:rj
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