Mesto TURANY

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Turany
č. 02/2017
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území Mesta Turany

Mestské zastupiteľstvo v Turanoch v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s § 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 v spojení s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
uznáša na tomto Všeobecne záväznom nariadení:

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku poskytnutia, spôsob a účel
použitia dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí, zariadenia
školského stravovania, zriadených na území mesta Turany, ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a
príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského
zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom, výdavky na
poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických, odborných a
nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.
2. Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa
výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej
klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom.
3. Rozhodujúcim kritériom pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v kalendárnom roku
je počet detí a žiakov materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského
stravovania pre žiakov základnej školy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázali v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ
SR) 40-01.
4. Poskytovateľom dotácie je Mesto Turany
5. Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia je:
a) Škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Turany
b) Mesto Turany za školy a školské zariadenia vo svoje zriaďovateľskej pôsobnosti
bez právnej subjektivity.

DRUHÁ ČASŤ
DOTÁCIA PRE ŠKOLU A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE
§3
Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
1. Objem finančných prostriedkov v rozpočte mesta na rok sa na školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prideľuje podľa počtu detí a žiakov,
ktoré sú prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia
príslušnej školy a školského zariadenia k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka.
2. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je
určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
1. Dotácia na mzdy a prevádzku školského klubu detí a zariadenia školského stravovania
pre žiakov základnej školy, zriadených na území mesta, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Turany poskytne mesačne do 25. dňa kalendárneho mesiaca vo výške jednej
dvanástiny z ročnej výšky dotácie zaokrúhlenej na celé eurá na účet školy a školského
zariadenia s právnou subjektivitou.
2. Dotáciu na mzdy a prevádzku materských škôl bez právnej subjektivity zriaďovateľ
čerpá priamo zo svojich účtov.
§5
Použitie dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy
pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských
zariadení len na činnosti súvisiace s prevádzkou školy, školského zariadenia
a výchovno-vzdelávacím procesom.
2. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne
a účelne.

§6
Zúčtovanie dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
1. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný
zúčtovať dotáciu s Mestom Turany štvrťročne. Termíny a spôsob zúčtovania dotácie
určuje poskytovateľ dotácie.
2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.
§7
Kontrola použitia dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN vykonáva Mesto Turany a ostatné oprávnené orgány.
2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je
povinnýpredložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné
a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
§8
Záverečné ustanovenie
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Turany č. 02 /2017 o o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta
Turany podľa miestnych podmienok bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením
na úradnej tabuli Mesta Turany a na internetovej stránke Mesta Turany dňa
28.11.2017
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Turany č. 02 /2017 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území Mesta Turany
podľa miestnych podmienok bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva v
Turanoch dňa: 13.12.2017 uznesením č. 52/2017
3. Účinnosť nadobúda dňa: 01.01.2018
§9
Zrušovacie ustanovenia
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Turany o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Turany zo dňa
1.2.2010 vrátane dodatkov.
_____________________________________
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor mesta

Príloha č. 1

k VZN č. 02/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení zriadených na území Mesta Turany

Výška ročnej dotácie na rok 2018 na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení:
Kategória školy, školského zariadenia
Dieťa Materskej školy Krížna
Dieťa Materskej školy Obchodná
Žiak školského klubu detí
Potenciálny stravník – žiak Základnej školy

Počet detí

61
63
71
288

Ročná výška dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka
v euro
2.670
2.570
380
170

