č. 2/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení na území mesta Nováky
Mesto Nováky v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve, § 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
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta
Nováky.
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel použitia dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy,
školského klubu detí, centra voľného času a zariadenia školského stravovania pre žiakov
ZŠ na území mesta Nováky, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky v roku 2013.
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§2
Účel použitia dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola, materská škola,
školský klub detí, centrum voľného času a zariadenie školského stravovania pre žiakov
ZŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nováky.
1. Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy,
školského klubu detí, zariadenia školského stravovania, základnej umeleckej
školy, centra voľného času na území mesta Nováky, ktorých zriaďovateľom
je mesto Nováky a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVV a Š SR“) zaradené do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky.
2. Finančné prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky:
a) na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej
Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy,
platy a ostatné osobné vyrovnania, t.j. tarifný plat, osobné príplatky
a riadiace príplatky a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní.
b) na prevádzku, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej
Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary
a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (nemocenské a pod., bez účelovo
určených finančných prostriedkov).
§3
Výška dotácie
1. Výška dotácie je určovaná počtom detí / žiakov materskej školy, školského klubu
detí, zariadenia školského stravovania, základnej umeleckej školy, centra
voľného času na základe zberu údajov v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR)
40 – 01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný
pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. Údaje o počte
žiakov školského klubu detí a centra voľného času predložia uvedené zariadenia
v lehote k 30. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý
je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku,
ak nie sú predmetom výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01.
2. Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa / žiaka
na rok v eurách na dve desatinné miesta a je stanovená v prílohe č. 1 tohto VZN.
3. Dotácia na mzdy a prevádzku určená podľa druhého odseku sa poskytuje
prijímateľovi dotácie na jeho účet mesačne v celých eurách vo výške jednej
dvanástiny z ročnej výšky dotácie v termíne do 25. dňa príslušného mesiaca.
4. Mesto Nováky poskytne dotáciu na záujmovú činnosť dieťaťa / žiaka vo veku
od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta, ktoré navštevuje CVČ
zriadené mimo územia mesta Nováky jednorazovo ako východiskovú ročnú
dotáciu finančného príspevku vo výške 65,23 eur na osobu po splnení všetkých
nižšie uvedených podmienok:
a) na základe písomnej žiadosti, prílohou ktorej je zoznam detí / žiakov
s uvedením dátumu narodenia a trvalého bydliska;
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b) dieťa / žiak navštevuje krúžok v CVČ mimo územia mesta Nováky s odlišným
zameraním, ako poskytuje CVČ Nováky;
c) dieťa / žiak navštevuje CVČ mimo územia mesta Nováky len v rámci okresu
Prievidza;
d) ak dieťa / žiak navštevuje viaceré CVČ, dotácia sa poskytne len jednému
z nich na to isté dieťa / žiaka, pričom dotácia bude prednostne pridelená CVČ
Nováky.
5. Ak CVČ v Novákoch navštevuje dieťa / žiak s trvalým pobytom mimo územia
mesta Nováky, požiada mesto Nováky príslušnú obec, alebo mesto na základe
písomnej žiadosti o poskytnutie východiskovej ročnej dotácie vo výške
65,23 eur na záujmovú činnosť dieťaťa / žiaka, ktorej prílohou je zoznam žiakov
s uvedením dátumu narodenia a trvalého bydliska.
§4
Použitie a vyúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť
len na účel uvedený v § 2 tohto VZN. Použité finančné prostriedky musia
byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Ročná výška dotácie podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Subjekt, ktorému
bola dotácia poskytnutá, je povinný predložiť jej zúčtovanie v termíne do
31.decembra rozpočtového roka v zmysle VZN č. 3/2012 o poskytnutí dotácií
z rozpočtu mesta Nováky
§5
Záverečné ustanovenia
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nováky neupravené týmto všeobecným záväzným
nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy zo zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy.
Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa 14. 06. 2013 uznesením č. 340/2013.
Účinnosť nadobúda 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
Týmto VZN č. 2/2013 sa ruší VZN č. 11/2009 zo dňa 16.12.2009.
Zverejnené : 28. 05.2013

Schválené : 14. 06. 2013

Vyhlásené : 26. 06. 2013

Účinnosť :

11. 07. 2013

Ing. Dušan Šimka
primátor mesta
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Príloha č. 1 k 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.

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka / dieťa
v eurách

Počet žiakov / detí
k 15.09.2012

659,18

395

2 786,00

105

Školský klub detí

378,05

103

Centrum voľného času

318,28

258

Zariadenie školského
stravovania ZŠ

134,61

416

Kategória škôl a školských
zariadení
Základná umelecká škola
Materská škola
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