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Návrh
Zverejnené: 3. 12. 2018
Schválené: ........ 2018
Vyhlásené: ......... 2018
Účinnosť:
2019
Mesto Sečovce podľa §-u 6 ods. 1, §-u 11. odst. - 4. písm. g/zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov , § 6 ods. 12 písm. b)
, 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, § 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
a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č..............................................
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie č..............., ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení .
§1
Úvodné ustanovenie
1.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka1) základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy ,
školského klubu detí pri základnej škole, zariadenia školského stravovania pre žiakov
základnej školy, centra voľného času , ktorých zriaďovateľom je obec , cirkev ,
súkromná alebo právnická osoba, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva
Slovenskej republiky. 1/
§2
Príjemca dotácie

1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
a) základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
b) Mesto Sečovce za materskú školu bez právnej subjektivity,
c) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba
a fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy a školských zariadení,
ktoré majú sídlo na území obce, ak o dotáciu písomne požiada. 2/
d) Zriaďovateľ CVČ na území inej obce
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§3
Výška a účel dotácie
1. Zriaďovatelia škôl a školských zariadení sú povinní oznámiť obci údaje podľa § 7a,
odsekov 1 až 4 zákona č. 597/2003 Z.z. a v znení neskorších predpisov najneskôr do
25. septembra kalendárneho roka za školy a školské zariadenia, ktoré majú sídlo na
území obce.
2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.
3. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je
určená v prílohe č. 2 všeobecne záväzného nariadenia.
4. Prijímateľ dotácie
je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových
škôl a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť jej použitia.
5. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1. Obec poskytne príjemcovi dotáciu s právnou subjektivitou, zriaďovateľovi
neštátneho zariadenia na prevádzku a osobné náklady mesačne do 29. dňa
príslušného mesiaca vo výške 1/12 z celkového rozpočtu, resp. podľa výšky
poskytnutých finančných prostriedkov v rámci podielových daní.
2. Finančné prostriedky účelovo určené na opravu objektov v správe škôl a školských
zariadení , odchodné budú poukázané jednorazovo a na základe podmienok, ktoré určí
zriaďovateľ v oznámení o pridelení finančných prostriedkov na rok 2019.
Vzhľadom na kapacitnú rôznorodosť v ŠKD a ŠJ na území mesta Sečovce, finančné
prostriedky budú poskytnuté v súlade so schváleným rozpočtom mestským
zastupiteľstvom.
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§5
Zúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ dotácie, ktorý nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sečovce je
povinný zúčtovať dotáciu Mestu Sečovce štvrťročne – v termíne do 15. za príslušný
štvrťrok dokladom o čerpaní finančných prostriedkov podpísaným štatutárnym
zástupcom, ktorý zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov. Z dôvodu
prehľadnosti predloženia zúčtovania použitých finančných prostriedkov cirkevný
a súkromný zriaďovateľ predloží vyúčtovanie v tabuľke o čerpaní rozpočtu, príloh
č.4
2. Prijímateľ dotácie , ktorý je právnym subjektom a je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Sečovce, predkladá účtovný doklad o čerpaní finančných prostriedkov k 15. za
príslušný mesiac, podpísaný štatutárnym zástupcom školy, školského zariadenia.
3. V prípade nepredloženia mesačného čerpania finančných prostriedkov z dôvodov
neznámych, Mesto Sečovce neposkytne finančné prostriedky na ďalší mesiac až do
odstránenia problémov s predložením čerpania
finančných prostriedkov za
predchádzajúci mesiac.
4. Prijímateľ dotácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sečovce čerpá finančné
prostriedky podľa písomne určených pravidiel obcou. Zmeny o úpravu rozpočtu
žiada zriaďovateľa písomne, s ohľadom na zasadnutie a pravidlá finančnej komisie
podľa rokovacieho poriadku a zasadnutia mestského zastupiteľstva a podmienok pre
doručenie materiálov poslancom mestského zastupiteľstva . V prípade, že právny
subjekt nepredloží včas a podľa schválených termínov , takáto žiadosť právneho
subjektu nebude daná a predložená na prejednanie a schválenie
5. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet Mesta Sečovce do 31.
12. kalendárneho roka .
§6
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN vykonávajú kontrolne orgány Mesta Sečovce a poverení
zamestnanci Mesta Sečovce .
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2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný
vytvoriť podmienky na kontrolu a predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne,
efektívne, účelne vynaloženie pridelených finančných prostriedkov poskytovateľovi.
§7
Poskytnutie dotácie na činnosť CVČ na území inej obce
Zriaďovatelia CVČ zriadených na území iných obcí, ktoré navštevujú deti v veku od 5 do 15
rokov veku s trvalým pobytom na území mesta Sečovce predložia žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov, ktorej prílohou budú zoznamy žiakov, rozhodnutia o prijatí na
mimoškolskú činnosť , žiadosť o prijatie do CVČ podpísanú zákonným zástupcom dieťaťa.
Finančné prostriedky budú poskytnuté na základe zmluvy o poskytnutí dotácie na záujmové
vzdelávanie detí.
Zúčtovanie dotácie predloží zriaďovateľ CVČ na území inej obce za príslušný rok najneskôr
do 15. 1. po ukončení hospodárskeho roka.
Výška dotácie je určená v prílohe č. 3

§8
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so
sídlom na území mesta Sečovce ,neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením,
sa vzťahujú príslušné právne predpisy 3/.
2. Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta .
3. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sečovciach dňa
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1. 2019
5. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2018

V Sečovciach dňa
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta
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_________________________________________________________________________
1)

ust. § 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 zmien a doplnkov

2)

ust. § 6 , odst. 12 písm. b zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3)

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

Príloha 1
Dotácia na rok 2019
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a
dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kategória škôl a školských
zariadení
Základná umelecká škola,
Dargovských hrdinov 26, Sečovce

Materská škola Jarná 20, Sečove

Dotácia na mzdy
a prevádzku na
žiaka v eurách
Žiak v individuálnej
1298
forme
Žiak v skupinovej
424
forme
2511,6

Materská škola Obchodná 26/63,
Sečovce
Materská škola na Nová 1690/11,
Sečovce
Školský klub detí pri ZŠ ˇv
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Sečovce
Centrum voľného času, Nám. sv.
Cyrila a Metoda 46, Sečovce
Zariadenia školského stravovania
V zriaď.pôsobnosti mesta Sečovce

2511,6
2511,6
495,88

111,13
165,6
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Príloha 2
Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a náboženskej spoločnosti, súkromnej fyzickej
a právnickej osoby
Dotácia na mzdy
a prevádzku na
žiaka v eurách

Kategória škôl a školských
zariadení
Základná umelecká škola sv.
Cecílie ako organizačná zložka
Cirkevnej spojenej školy, Kollárova
17, Sečovce
Školský klub detí pri Cirkevnej
spojenej škole, Kollárova 17,
Sečovce
Zariadenie školského stravovania
na území obce, súkromný
a cirkevný zriaďovateľ
Centrum špec.-ped. poradenstva

Žiak v individuálnej
forme

1298

Žiak v skupinovej
forme
424

495,88

145,7
162

Centrum špec.ped.por. a prevencie
16

Príloha 3
Výška dotácie na dieťa/žiaka CVČ zriadeného na území iných obcí
Centrum voľného času
zriadené na území iných obcí

65,00
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Príloha 4
Zúčtovanie dotácie pre neštátneho zriaďovateľa
Názov zriaďovateľa:
Organizácia:
Sídlo:
IČO:
Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Mesta Sečovce za rok 2019
Finančné prostriedky
Poskytnuté finančné
prostriedky spolu
610 spolu
620 spolu
630 spolu: z toho
631 001
Rozpísať na podpoložky

€

Číslo dokladu
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