Pôvodné znenie

Č. uznesenia ................................

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
mesta Myjava na rok 2019
Mesto Myjava v zmysle § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. c./ a 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 , § 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 a o zmene a doplnení niektorých
zákonov 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 Myjava.
Čl. I.
Predmet úpravy
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN ) je určiť výšku
a účel použitia dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy, školského klubu detí, centra voľného času a zariadenia školského
stravovania, zriadených na území mesta Myjava, ktorých zriaďovateľom je mesto,
cirkev, fyzická osoba alebo iná právnická osoba a ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky
2. Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy, školského klubu detí, centra voľného času a zariadenia školského stravovania v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava je poskytovaná prostredníctvom rozpočtu
mesta pre zariadenia s právnou subjektivitou .
3. Finančné prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na bežné a kapitálové výdavky,
ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR
v rozpočtovej klasifikácii :
- na mzdy a odvody - v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania a 620 – poistné a príspevok do poisťovní ,
- na prevádzku v kategórii 630 – tovary a ďalšie služby a v kategórii 640 – bežné
transfery ( napr. odchodné, odstupné, nemocenské ,.. )
- na kapitálové výdavky – rekonštrukcie budov
Čl. II.
Príjemca dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je :
a.) základná umelecká škola, centrum voľného času, školy a školské zariadenia
s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava
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b.) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba
a fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy, materskej školy,
jazykovej školy, školských zariadení, ktoré majú sídlo na území mesta na
základe žiadosti o poskytnutie dotácie
Čl. III.
Podmienky financovania
1. Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/ žiaka na rok
ako bežný výdavok a jednou sumou ako kapitálový výdavok ( ak takýto je nevyhnutný
), pričom po dohode so štatutárnym zástupcom príslušnej školy a školského
zariadenia bude rozpísaná na jednotlivé kategórie prostredníctvom rozpočtového
opatrenia .
2. Mesto Myjava financuje jednotlivé školy a školské zariadenia v rozsahu údajov
uvedených v tabuľke a predložených v požadovanej lehote.
Zariadenie
Materské školy

ZUŠ

CVČ

Ukazovateľ zberu údajov
Lehota na predloženie zberu údajov
• Počet prijatých detí do MŠ podľa
• Termín predloženia výkazu
stavu k 15.9. predchádzajúceho
Škol MŠVVaŠ SR 40-01
kalendárneho roka
riaditeľom školy
• Počet
žiakov
k 15.9.
• Termín predloženia výkazu
predchádzajúceho kalendárneho
Škol MŠVVaŠ SR 40-01
roka
riaditeľom školy
1. v individuálnej
forme
a skupinovej
forme
vyučovania vo veku od 3
rokov do veku dovŕšenia 25
rokov
2. nad 25 rokov veku
3. žiakov
študujúcich
vo
• Zoznam žiakov k 30.9.
viacerých
študijných
navštevujúcich
viacero
odboroch
študijných
odborov
v skupinovej a individuálnej
forme
• Počet prijatých detí podľa stavu
• Termín predloženia údajov
k 30.9.
predchádzajúceho
riaditeľom
zariadenia
kalendárneho roka s trvalým
k 30.9. v roku kedy sa zber
pobytom na území mesta
uskutočňuje v rozsahu meno
1. vo veku od 5 rokov do dovŕšenia
a priezvisko, trvalý pobyt,
15 rokov veku
dátum narodenia ,žiak resp.
2. nad 15 rokov do 19 rokov –
študent školy ( názov školy)
študenti stredných škôl so sídlom
v člení uvedenom v zbere
v Myjave
údajov
3. nad 19 rokov – dospelí TP
Myjava
• Doplnkový údajov – počet
• Pre potreby žiadosti o spolu
prijatých detí s trvalým pobytom
financovanie s príslušnou
mimo územia mesta vo veku od 5
obcou
rokov do dovŕšenia 15 rokov
veku
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ŠKD pri ZŠ

•

Počet skutočne navštevujúcich
detí ŠKD pri ZŠ zriadenej na
území mesta podľa stavu k 30.9.
predchádzajúceho kalendárneho
roka

•

ŠJ pri ZŠ

•

Počet skutočných stravníkov ŠJ
pri ZŠ zriadenej na území mesta
podľa
stavu
k 30.9.
predchádzajúceho kalendárneho
roka

•

Termín predloženia údajov
k 30.9. riaditeľom školy v
roku
kedy sa zber
uskutočňuje v rozsahu meno
a priezvisko, názov školy,
trieda
Termín predloženia údajov
k 30.9. riaditeľom školy v
roku
kedy sa zber
uskutočňuje v rozsahu meno
a priezvisko, názov školy,
trieda

3. Dotácia pre prijímateľa uvedeného v čl. II bude poskytovaná spravidla vo výške 1/12
stanoveného rozpisu, pričom mesto poskytne finančné prostriedky formou dotácie
v nasledovných termínoch :
- mzdy do 25. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca za mesiac na ktorý sa dotácia
poskytuje
- prevádzka do 30. kalendárneho dňa príslušného mesiaca za mesiac na ktorý sa
dotácia poskytuje
Čl. IV
Výška dotácie
1. Výška dotácie na mzdy a prevádzku sa určuje na jedno dieťa, žiaka na každé
zariadenie osobitne
Zariadenie
Prijaté dieťa materskej školy
ZŠ s MŠ Turá Lúka
• Materská škola pri ZŠ s MŠ Turá
Lúka
Materská škola Myjava
• Bradáčova
Žiak základnej umeleckej školy
• v individuálnej a skupinovej forme
vo od 3 rokov do veku dovŕšenia 25
rokov
• nad 25 rokov veku
Žiak centra voľného času
Krúžková činnosť
• vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15
rokov veku
• nad 15 rokov do 19 rokov –študenti
stredných škôl so sídlom v Myjave
• nad 19 rokov – dospelí –TP Myjava
Ostatná činnosť
• vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15

Výška dotácie

2 635,00

2 813,00
695,00

0,00

159,00
159,00
21,00
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rokov veku
Žiak školského klubu detí pri ZŠ
zriadenej na území mesta
• ZŠ Myjava, ul. Viestova
• ZŠ Myjava, ul. Štúrova
• ZŠ s MŠ Turá Lúka
Stravník školskej jedálne pri ZŠ
zriadenej na území mesta
• ZŠ Myjava, ul. Viestova
• ZŠ Myjava, ul. Štúrova
• ZŠ s MŠ Turá Lúka
• ŠKD a ŠJ – skutočný žiak resp. stravník
•

•

399,00
399,00
1 074,00

194,00
192,00
571,00

Stravník pri ZŠ s MŠ Turá Lúka – žiak základnej školy a dieťa materskej školy
Ostatná činnosť CVČ administratíva, súťaže, tábory

2. Dotácia sa poskytne
a. škole a školskému zariadeniu s právnou subjektivitou, ktoré sú zriadené na
území mesta Myjava a ktorých zriaďovateľom je mesto, na účet príslušnej
školy a školského zariadenia ( tabuľka )
b. školy a školskému zariadeniu zriadenému na území mesta, ktorých
zriaďovateľom je cirkev, súkromná osoba alebo právnická osoba na účet
zriaďovateľa ( 88% dotácie za príslušné zariadenie zriadené obcou ).
3. Zriaďovateľ finančné prostriedky pridelené formou dotácie prevedie v plnej výške na
účet školy a školského zariadenie v prípade, že majú právnu subjektivitu v termíne do
5 dní od prijatia na svoj účet . Podmienkou na pridelenie dotácie je predloženie
žiadosti zriaďovateľa školy a školského zariadenia podľa osobitných predpisov
a zúčtovanie už poskytnutej dotácie.
4. Výška dotácie môže byť v priebehu roka upravená podľa skutočnej výšky podielových
daní pridelených mestu na základe schváleného dodatku k tomuto VZN.

Čl. V.
Použitie dotácie
1. Finančné prostriedky na mzdy zahŕňajú výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za
podmienok a v rozsahu uvedenom v osobitnom predpise a výdavky na poistné hradené
zamestnávateľom
2. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na zabezpečenie chodu školy
a školského zariadenia ( energie, nájom, sociálny fond, stravovanie zamestnancov,... ),
prípadné pokrytie odstupného, odchodného a nemocenského .
3. Pri použití dotácie je prijímateľ povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť.
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Čl. VI.
Zúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ dotácie je povinný zúčtovať dotáciu do 31.12. príslušného kalendárneho
roka a zároveň do tohto termínu vrátiť nevyčerpané a nepoužité finančné prostriedky

Čl. VII.
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN vykonáva Mesto Myjava a ostatné oprávnené orgány
2. Prijímateľ dotácie podľa čl. II. bod. 1 písm. c.) je povinný predložiť všetky doklady
preukazujúce hospodárne, efektívne a účelné vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov
3. Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené
a použité, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN bolo schválené na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva uznesením č.
................ zo dňa ................... a nadobudlo účinnosť dňom ...............................
2. Týmto sa ruší VZN pre rok 2018 schválené na riadnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva .

Pavel Halabrín
primátor mesta
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Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo Mesta Myjava :
I.

p r e r o k o v a l o:

- Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o určení výšky dotácie na prevádzku

a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území mesta Myjava na rok 2019
II. s ch v a ľ u j e

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Myjava na rok 2019
-
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