
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zlaté Moravce

c. 11 /2013

o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, diet'a
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Zlaté Moravce

Mestské zastupitelstvo Mesta Zlaté Moravce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §
6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona c. 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 c. 523/2004 Z. z. o rozpoctových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona c. 583/2004 Z. z. o
rozpoctových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

§1
Predmet úpravy

VZN o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení,
ktoré sú zriadené na území mesta Zlaté Moravce a sú na základe rozhodnutia Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a športu SR 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 financných prostriedkov urcených na mzdy a prevádzku,
d) den v mesiaci, do ktorého sa poskytnú financné prostriedky.

§2
Podrobnosti financovania

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení

l. Financné prostriedky sú úcelovo poskytované na mzdy a prevádzku na dieta materskej
školy, žiaka základnej umeleckej školy (dalej len škola), na dieta a žiaka centra volného casu,
školského klubu detí a zariadenia školského stravovania (dalej len školské zariadenie).

2. Príjemcom financných prostriedkov podla tohto VZN sú:
a) školy s právnou subjektivitou v zriadovatelskej pôsobnosti obce,
b) Mesto Zlaté Moravce za materské školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity,
c) zriadovatel cirkevnej školy a školských zariadení, zriadovatel súkromnej školy

a školského zariadenia ( dalej len neštátny zriadovatel), ktoré majú sídlo na území mesta,
ak o dotáciu požiada.



3. Mesto Zlaté Moravce poskytne financné prostriedky neštátnemu zriadovatelovi na základe
žiadosti, ktorá musí obsahovat:

a) údaje o poctoch detí/žiakov (kópia štatistického výkazu Škol. MŠVVŠ SR 40-0 l),
b) výšku požadovanej dotácie,
c) rozpis požadovanej dotácie na mzdy a prevádzku podla položiek ekonomickej

klasifikácie (610, 620, 630),
d) kópiu rozhodnutia o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl a školských

zariadení MŠVVaŠ SR,
e) kópiu zriadovacej listiny,
f) kópiu dokladu o pridelení ICO,
g) císlo úctu zriadovatela a oznacenie banky, v ktorej má vedený úcet,
h) písomné poverenie alebo menovanie, ktoré oprávnuje osobu konat v mene zriadovatela

(meno, c. telefónu, C. faxu, e-mail a pod.).
Neštátny zriadovatel pri opakovaných žiadostiach o poskytnutie financných prostriedkov
predkladá len údaje podla ods. 3 písm. a) - c).

4. Neštátny zriadovatel v prípade zmeny údajov uvedených v ods. 3 písm. d) - h) je povinný
predložit najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dna zmeny údajov aktuálne informácie.

5. Neštátny zriadovatel je dalej povinný do 15 kalendárnych dní oznámit Mestu Zlaté
Moravce informáciu o:

a) ukoncení cinnosti školy alebo školského zariadenia,
b) dlhodobom prerušení cinnosti školy alebo školského zariadenia,
c) zrušení školy alebo školského zariadenia, alebo
d) zmeny sídla školy alebo školského zariadenia
a vykonat vyúctovanie poskytnutých financných prostriedkov do 30 kalendárnych
dní a nevycerpané financné prostriedky vrátit do tohto termínu na úcet Mesta Zlaté Moravce.
V prípade, že zmena nastane k 31. 12., neštátny zriadovatel postupuje podla ods. 9.

6. Neštátny zriadovatel žiadost o poskytnutie financných prostriedkov predkladá na adresu:
Mesto Zlaté Moravce, oddelenie financií a rozpoctu, 1.mája 2, Zlaté Moravce.

7. Neštátny zriadovatel je povinný oznacit originály úctovných dokladov slovami
"dotácia poskytnutá z rozpoctu mesta Zlaté Moravce".

8. Neštátny zriadovatel je povinný do 25. Ol. 2014 vykonat vyúctovanie poskytnutej dotácie.
Vyúctovanie dotácie musí obsahovat písomnú informáciu o úcele použitia poskytnutých
financných prostriedkov v clenení podla ekonomickej klasifikácie rozpoctovej klasifikácie na
610,620,631,632 až 637.
Vyúctovanie dorucí mestu na adresu uvedenú v § 2 ods. 6 tohto VZN.

9. V prípade, že dotácia nebude vycerpaná do 31. 12. 2013, je neštátny zriadovatel
povinný nevycerpanú cast dotácie vrátit spät na úcet mesta do 15.01.2014.

10. Neštátny zriadovatel si môže vo vyúctovaní uplatnit len výdavky, ktoré vynaložil
na urcený úcel v príslušnom kalendárnom roku, na ktorý boli poskytnuté. Uvedenie
nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu ajej povinných
prílohách je považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné
prostriedky pridelované.



§3
Lehota na predloženie údajov

PísomnÚ žiadost o poskytnutie dotácie s Údajmi uvedenými v § 2 ods. 3 tohto VZN neštátny
zriadovatel dorucí v lehote do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnÚt.

§4
Výška financných prostriedkov urcených na mzdy a prevádzku

1) Mesto Zlaté Moravce urcuje výšku dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieta materskej školy a školských zariadení:

Dotácia na prevádzku a mzdy na
žiaka v školách a školskýchzariadeniach (v eurách)zriadovatel

neštátny
Kategória škôl a školských zariadení

mestozriadovatel

Ziak základnej umeleckej školy - individuálne štúdium
682,62X

Ziak základná umelecká škola - skupinové štúdium
422,73X

Žiak školského klubu detí
87,4878,73

Žiak základnej školy - potenciálny stravník

99,9289,93

Žiak centra vol'ného casu

65,23X

Dieta materskej školy

1877,431689,69

Diet'a v zariadení školského stravovania pri MŠ

370,71X

2) Mesto Zlaté Moravce urcuje dotáciu na žiaka cirkevného školského zariadenia
a sÚkromnej materskej školy vo výške 90 % z dotácie na žiaka v zriadovatelskej pôsobnosti
mesta.

3) Prijímatel dotácie podla § 2 je oprávnený použit dotáciu len na Úhradu osobných
a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení so sídlom na Území obce a pri jej použití musí zabezpecit hospodárnost, efektívnost
a Úcinnost jej použitia.

4) Financné prostriedky pre zariadenia školského stravovania pri základných školách sa
pridelujÚ na potenciálneho stravníka podla stavu k 15. septembru predchádzajÚceho
kalendárneho roka.

5) Financné prostriedky pre zariadenia školského stravovania pri materských školách sa
pridelujÚ na stravníka podla stavu k 15. septembru predchádzajÚceho kalendárneho roka, ak
je v materskej škole zriadené zariadenie školského stravovania.



6) Financné prostriedky pre školské kluby detí sa pridelujú podla stavu k IS.septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.

7) Financné prostriedky pre centrum volného casu sa pridelujú podla poctu detí od 5 rokov
veku do dovršenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území mesta k 1.januáru
kalendárneho roka, v ktorom sa zistovanie uskutocnuje.

§5
Den v mesiaci, do ktorého sa poskytnú financné prostriedky

Mesto Zlaté Moravce poskytne financné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom
financných prostriedkov uvedených v § 2 ods. 2 tohto VZN mesacne vo výške jednej
dvanástiny z financných prostriedkov urcených na príslušný kalendárny rok do 25.

dna príslušného mesiaca.

§6
Záverecné ustanovenie

l) Mestské zastupitelstvo v Zlatých Moravciach sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného
nariadenia c.1l/20 13 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieta materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Mesta Zlaté
Moravce dna 19.09.2013.

2) Nadobudnutím úcinnosti VZN c.11 /2013 o financovaní základných umeleckých
škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta
Zlaté Moravce, sa ruší VZN C. 8/2012 o urcení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, dieta materskej školy a dieta/žiaka školského
zariadenia so sídlom na území Mesta Zlaté Moravce.

3) Toto nariadenie bolo vyhlásené jeho zverejnením na úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce
a na internetovej stránke mesta Zlaté Moravce www.zlatemoravce.eu od 20.09.2013 do
04.10.2013. Toto nariadenie nadobúda úcinnost pätnástym dnom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli mesta Zlaté Moravce.

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta


