č. 11/2019,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nováky č. 2/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení
na území mesta Nováky
Mesto Nováky podľa § 19 a § 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nováky č.2/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školských zariadení na území mesta Nováky
§ 4 Použitia a vyúčtovanie dotácie
2. Ročná výška dotácie podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Subjekt, ktorému bola dotácia
poskytnutá, je povinný predložiť jej zúčtovania v termíne do 31. decembra rozpočtového roka,
v zmysle VZN č.3/2012 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Nováky.
Sa mení a dopĺňa nasledovne:
2. Ročná výška dotácie podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Subjekt, ktorému bola
dotácia poskytnutá, je povinný predložiť jej vyúčtovanie v termíne do 15. decembra rozpočtového
roka do podateľne Mestského úradu Nováky.
Ročné zúčtovanie obsahuje:
a) správu o použití dotácie a vecnom vyčíslení použitých finančných prostriedkov v rozsahu
funkčnej a ekonomickej klasifikácie (príloha č.1)
b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/200 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu a čitateľnej fotokópie dokladov

preukazujúcich použitie dotácie napr. daňový doklad ( faktúra), zmluva o dielo, objednávky,
dodacie listy, v odôvodnených prípadoch ( drobný nákup) pokladničný blok s náležitosťami
podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, výpis
u účtu a pod. ( príloha č. 1)
c) údaj o počte detí/žiakov, ktorých sa ročná dotácia týka.
Príloha č. 1
Zúčtovanie poskytnutej dotácie podľa VZN č.
Prijímateľ dotácie (žiadateľ)
Názov organizácie : ..........................................................................................
Sídlo :

.............................................................................................

Zastúpený :

............................................................................................

IČO :

............................................................................................

DIČ :

...........................................................................................

Zmluva o poskytnutí dotácie č. ........................... :
Predmet zmluvy – účel poskytnutia a použitia dotácie:
......................................................................................................................................................

Číslo
dokladu/
druh
dokladu:

Dodávateľ

Dotácia - účel

Suma

Spôsob
úhrady

Dátum
úhrady

Prílohy
- čitateľné fotokópie všetkých účtovných dokladov uvedených v tabuľke vrátane pokladničných
a bankových výpisov
Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní a v prílohách sú pravdivé.
Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vyúčtovanie a predloženie poskytnutej dotácie:
............................................................................................................................................
Telefón, e – mail: ..............................................................................................................
V ............................................ dňa ...........................................

........................................................................
podpis prijímateľa (žiadateľa)
(štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa)

Mení prílohu č. 1 Všeobecne záväznému Nariadeniu mesta Nováky č. 2/2013 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa škôl a školských zariadení na území mesta Nováky
zo dňa 14. 06. 2013 nasledovne:

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému Nariadeniu mesta Nováky č. 11/2019 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa škôl a školských zariadení na
území mesta Nováky

Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na mzdy a
prevádzku na žiaka/dieťa v
eurách
1378,57€
450,14€

256
120

3782,00

101

Školský klub detí

483,00

141

Centrum voľného času

339,00

366

Zariadenie školského
stravovania ZŠ

324,00

316

Základná umelecká škola *
Materská škola

IV:
KV:

Počet žiakov/detí k
15.9.2019

Záverečné ustanovenia

1. Na tejto zmene VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novákoch dňa 02. 12. 2019
uznesením č. 234/2019.
2. Dodatok tohto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej
tabuli mesta Nováky.
3. Týmto sa mení VZN č. 2/2013 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a
dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej škole,
v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole a
Základnej škole v Novákoch.

Zverejnené: 07. 11. 2019
Vyhlásené: 13. 12. 2019

Schválené: 02. 12. 2019
Účinnosť: 28. 12. 2019

Ing. Dušan Šimka
primátor mesta

