
Všeobecne záväzného nariadenia MsZ Č. 137
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení

zriadených na území mesta Michalovce na rok 2012

Mestské zastupitel'stvo v Michalovciach v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) 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 zriadených na území mesta Michalovce.

Čl.1
Úvodné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, školského klubu detí pri základnej
škole, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy a školské stredisko záujmovej
činnosti pri základných školách na území mesta Michalovce, ktorých zriaďovatel'om je obec, cirkev
alebo náboženská obec, súkromná alebo právnická osoba, ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SRzaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 1)

Čl.2
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podl'a tohto nariadenia je materská škola bez právnej subjektivity, s právnou
subjektivitou, základná umelecká škola s právnou subjektivitou, školský klub detí pri základnej
škole, zariadenie školského stravovania pre žiakov základnej školy a školské stredisko záujmovej
činnosti pri základnej škole ako súčasť právneho subjektu, školy a školské zariadenia s právnou
subjektivitou v zriaďovatel'skej pôsobnosti cirkvi a súkromnej osoby, ktorý o dotáciu požiada. 2)

Čl. 3
Výška a účel dotácie

3.1. Výška dotácie na dieťa a žiaka na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí pri základnej
škole, potencionálneho stravníka zariadenia školského stravovania pri základnej škole a žiaka
školského strediska záujmovej činnosti pri základnej škole je stanovená v prílohe Č. 1 všeobecne
záväzného nariadenia. Celková výška dotácie na rok je určená podl'a počtu detí a žiakov k 15.
septembru predchádzajúceho roka v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01, ktorý škola a školské
zariadenie predkladá.

3.2. Prijímatel' je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov škôl
a školských zariadení a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej
použitia.



ČI. 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

4.1. Mesto Michalovce poskytne príjemcovi dotáciu s právnou subjektivitou mesačne 1/12
z celkového ročného rozpočtu spravidla do 3 pracovných dní od poskytnutia finančných
prostriedkov v rámci podielových daní.

4.2. Dotáciu pre školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity zriaďovatel' poskytuje priamo
na účelovo zriadený účet mesačne vo výške 1/12 z celkového ročného rozpočtu spravidla do 3
pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci podielových daní.

ČI. S
Zúčtovanie dotácie

5.1. Prijímate!' dotácie, ktorý nie je v zriaďovate!'skej pôsobnosti mesta Michalovce je povinný
zúčtovať dotáciu mestu štvrťročne - termín a spôsob zúčtovania určuje poskytovateľ dotácie.

5.2. Prijímate!' dotácie, ktorý je právnym subjektom a je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Michalovce je povinný zúčtovať dotáciu mestu mesačne - termín a spôsob zúčtovania určuje
poskytovate!' dotácie

5.3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je
prijímate!' povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roka.

ČI.6
Kontrola použitia dotácie

6.1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva mesto Michalovce

6.2. Prijímate!' dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť
všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelne vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov poskytovate!'ovi.

ČI. 7
Záverečné ustanovenia

7.1 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 Michalovce, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné
právne predpisy 3).

7.2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012.
7.3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN Č. 128.

V Michalovciach dňa 9.12.2011



l) ust. § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších zmien a doplnkov

2) ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších zmien a doplnkov

3) napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy



Návrh prílohy Č. 1

Dotácia na rok 2012 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovatel'skej
pôsobnosti obci, cirkvi a náboženskej spoločnosti, súkromnej fyzickej a právnickej osoby

Kategórie škôl a školských Dotácia na Dotácia na mzdy Dotácia na mzdy
zariadení mzdy a prevádzku na a prevádzku na

a prevádzku na žiaka súkromnej žiaka cirkevnej
žiaka obecnej základnej školy,
školy umeleckej školy školského zariadenia
a zariadenia veurách veurách
veurách

Základná umelecká škola
individuálne vyučovanie 637 561
Základná umelecká škola
skupinové vyučovanie 378 333 ,

Materská škola 1753 1613
Školský klub detí 328 302
Zariadenie školského
stravovania -
potencionálneho stravníka 104 96
Školské stredisko 55
záujmovej činnosti


