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Všeobecne záväzné nariadenie č. 125/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Rimavská Sobota na rok 2015
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s § 6 ods. 12 písm. c) 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, so zákonom č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, s § 7 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z .z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecnom záväznom nariadení ( ďalej len „VZN“) :
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto VZN je určiť:
1) Podrobnosti financovania:
a) materských škôl, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, školských
klubov detí, základnej umeleckej školy, centra voľného času, zariadení školského stravovania
pre žiakov základných škôl a deti materských škôl zriadených na území mesta, ktorých
zriaďovateľom je Mesto Rimavská Sobota (ďalej len „školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“)
b) zariadenia školského stravovania zriadeného na území mesta, ktorého
zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (ďalej len „cirkevná
školská jedáleň“), ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení.
2) Lehotu na predloženie údajov, potrebných na financovanie materských škôl, základnej
umeleckej školy a školských zariadení.
3) Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa a žiaka školského zariadenia (školského klubu detí,
centra voľného času, zariadenia školského stravovania).
4) Deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne finančné prostriedky školám a školským
zariadeniam uvedeným v prílohe č. 1.
Čl. 2
Vymedzenie pojmov
1) Dotácia na mzdy je finančný príspevok, ktorý je určený na bežné výdavky škôl a školských
zariadení podľa Čl. 1 a zahŕňa:
a) výdavky na funkčné platy v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytované pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
b)Výdavky na poistné a príspevky do poisťovní hradené zamestnávateľom a ďalšie
zákonom určené výdavky zamestnávateľa.
2) Dotácia na prevádzku je finančný príspevok, ktorý je určený na bežné výdavky škôl
a školských zariadení podľa Čl. 1 a zahŕňa výdavky vymedzené Ministerstvom financií SR
v rozpočtovej klasifikácii v kategórií 630 - tovary a služby a v kategórií 640 – bežné
transfery.
3) Výkonový ukazovateľ je počet detí a žiakov škôl a školských zariadení uvedený vo výkaze
Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01 k 15. 9. príslušného kalendárneho roka okrem zariadení školského
stravovania pri základnej škole. Výkonový ukazovateľ pre zariadenie školského stravovania
pri základnej škole je počet žiakov z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 17 – 01 o zariadení školského
stravovania, ktorý sa zostavuje k 31. 12.. Výkonový ukazovateľ pre cirkevnú školskú jedáleň
je počet odstravovaných žiakov do 15 rokov veku z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 17 – 01
o zariadení školského stravovania, ktorý sa zostavuje k 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
4) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú:
a) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa Čl. 1, bod 1 a),
b) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť podľa Čl. 1, bod 1 b), ako
zriaďovateľ školského zariadenia, ktoré má sídlo na území mesta (ďalej len „neštátny
zriaďovateľ“), ak o dotáciu požiada.
Čl. 3
Určenie výšky dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre školu a školské zariadenie sa určuje ako
súčin počtu detí/žiakov a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka upravenej
týmto nariadením. Ročná suma dotácie sa poskytuje v celých eurách.
školského
2) Mesto Rimavská Sobota je povinné poskytnúť na žiaka cirkevného
stravovacieho zariadenia dotáciu vo výške najmenej 95% z dotácie na žiaka školského
stravovacieho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
3) Mesto môže v rámci disponibilných zdrojov nad rámec VZN poskytnúť školám a školským
zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na údržbu,
rekonštrukciu, modernizáciu, rozvoj, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, nákup
učebných pomôcok, strojov, zariadení a riešenie havarijných situácií, záväzky vyplývajúce
z pracovnoprávnych vzťahov a nenárokové zložky mzdy.
4) Výšku ročnej dotácie na žiaka môže mesto upravovať v priebehu kalendárneho roka
v závislosti od zdrojov a objemu finančných prostriedkov poukázaných mestu z výnosu dane
z príjmu fyzických osôb.

Čl. 4
Pridelenie a vyúčtovanie poskytnutej dotácie
1) Mesto Rimavská Sobota poskytne dotáciu na dieťa a žiaka podľa prílohy č.1 tohto VZN
schválenú mestským zastupiteľstvom pre aktuálny rozpočtový rok.
2) Podmienkou pridelenia dotácie je:
a) predloženie návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
b) predloženie žiadosti o pridelenie dotácie neštátneho zriaďovateľa v zmysle § 6
ods.12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v z .n. p.
c) predloženie „čestného vyhlásenia pre zber údajov“ v zmysle § 7a, ods.1 bod k),ods. 5
zákona č. 597/2003 Z. z. v z. n .p.
d) oznámenie údajov podľa § 7a, ods.1 až 5 zákona č. 597/2003 Z. z. v z. n. p.,
najneskôr do 25.9. aktuálneho roka so stavom ku 15.9. aktuálneho roka. Neštátny
zriaďovateľ predloží výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 17 – 01 o zariadení školského
stravovania.
3) Mesto poskytne dotáciu škole, školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a cirkevnej školskej jedálni vo výške 1/12 z ročnej dotácie do 28. dňa v mesiaci na
samostatný bankový účet, resp. vo výnimočných prípadoch môže byť mesačný príspevok
nižší, čo však neovplyvní výšku ročného objemu finančného príspevku.
4) Škola, školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zriaďovateľovi štvrťročne
zúčtuje poskytnutú dotáciu do 20. dňa po skončení štvrťroka predložením požadovaných
výkazov.
5) Cirkevná školská jedáleň zúčtuje prijatú dotáciu ku koncu kalendárneho roka podľa
pokynov poskytovateľa dotácie.
6) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do konca aktuálneho kalendárneho roka, prijímateľ
je povinný nevyčerpanú časť dotácie neodkladne vrátiť poskytovateľov najneskôr do 28.12.
príslušného kalendárneho roka.
7)Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy
a
prevádzku. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne
a účelne.
Čl. 5
Kontrola použitia dotácie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci mesta a ďalšie oprávnené orgány.
2) Prijímateľ dotácie je pri následnej finančnej kontrole povinný predložiť všetky doklady
preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.

3) V prípade porušenia pravidiel a účelu použitia dotácie je príjemca povinný vrátiť plnú
výšku neoprávnene použitej dotácie.
Čl. 6
Záverečné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 9. decembra 2014
uznesením č. 125/2014-MsZ.
2) Účinnosť nadobúda 1. januára 2015.
3) Týmto VZN sa ruší VZN č. 121/2013 zo dňa 10.12.2013 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota na
rok 2014.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

Príloha 1
Normatív na výpočet dotácie na rok 2015 na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa a žiaka školského
zariadenia so sídlom na území Mesta Rimavská Sobota
Normatív
pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Rimavská Sobota
na 1 výkonový ukazovateľ
na rok 2015
v€

Normatív
pre cirkevné školy
a školské zariadenia
na 1 výkonový
ukazovateľ
na rok 2015
v€

Dieťa materskej školy –
samostatná MŠ

1 885,00

X

Dieťa materskej školy – MŠ súčasť
ZŠ s MŠ – Alapiskola és Óvoda,
Dúžavská cesta 11/1054

1 550,00

X

Žiak školského klubu detí pri
základnej škole

410,00

X

Žiak školského klubu detí – ŠKD
pri ZŠ s MŠ – Alapiskola és
Óvoda, Dúžavská cesta 11/1054

350,00

X

Žiak centra voľného času

210,00

X

Žiak základnej umeleckej školy

682,00

X

185,00

175,75

220,00

X

370,00

X

Kategória školy,
školského zariadenia

Odstravovaný žiak ZŠ podľa
výkazu 17 - 01 – školská jedáleň
pri základnej škole
Odstravovaný žiak ZŠ podľa
výkazu 17 - 01 – školská jedáleň
súčasť ZŠ s MŠ – Alapiskola és
Óvoda, Dúžavská cesta 11/1054
Potenciálny stravník ŠJ MŠ –
dieťa materskej školy

