
Mesto Michalovce
Mestský úrad

Všeobecne závázného nariadenia Mesta Michalovce č. 226/2022 o určení výšky dotácie na

prevádzku a mzdy na diet'a a žiaka škól a školských zariadení v zriad'ovatel'skej pósobnosti mesta
Michalovce na rok 2023

Mesto Michalovce  v súlade  s  §6  zákona  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadeni'  v  znení  neskorších

predpisov,  §  6  ods.12  pi'sm.  c)  zákona  č.  596/2003  Z.  z.  o štátnej  správe  vškolstve  a školskej
samospráve,  §  19  zákona  č.  523/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  verejnej  správy  a o zmene
adoplnení   niektorých   zákonov   vzneni'   neskorších   predpisov   a   §7   zákona   č.   583/2004   Z.   z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zneni' neskorších predpisov.

vydáva

toto všeobecne  závázné  nariadenie,  na  ktorom  sa  podl'a  §  11  ods.  4  pi'sm.  g)  zákona  č.  369/1990
Zb.     oobecnom     zriadení     vzneni'     neskorši'ch     predpisov     uznieslo     Mestské     zastupitel'stvo
v Michalovciach dňa  15.12.2022 č. 6.

Čl.1

Úvodné ustanovenie

1.1.  Všeobecne  závázné   nariadenie   mesta   určuje   pre  zriad'ovatel'ov  podrobnosti  financovania,
lehotu  predloženia  údajov,  výšku  a účel  použitia  dotácie  na  prevádzku  a   mzdy  na  žiaka  základnej
umeleckej  školy,   na   diet'a   materskej  školy,  školského  klubu  deti'  pri  základnej  škole,  zariadenia

školského  stravovania   pre  žiakov  základnej  školy  a centra  vol'ného  času   pri  základných  školách

v zriad'ovatel'skej   pósobnosti   mesta   Michalovce, ktoré   sú   na   základe   rozhodnutia   Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škól  a  školských  zariadení Slovenskej  republiky.  L)

Čl.2

Príjemca dotácie

2.1.   Príjemcom   dotácie   podl'a   tohto   nariadenia   je   zriad'ovatel'   materskej   školy   bez   právnej
subjektivity,  s  právnou  subjektivitou, základnej  umeleckej školy s právnou  subjektivitou, školského
klubu   deti'   pri   základnej   škole,     zariadenia   školského   stravovania   pre   žiakov   základnej   školy

a centra vol'ného času  pri základnej škole ako súčast' právneho subjektu, školy.
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Čl.3

Predloženie údajov, výška a účel dotácie

3.1.   Výška   dotácie   na   diet'a/žiaka   na   pri'slušný   kalendárny  rok   na   prevádzku   a  mzdy  na   žiaka
základnej  umeleckej školy,  na  diet'a  materskej školy,  žiaka  školského  klubu  detí pri základnej škole,

potenciálneho   stravníka   zariadenia   školského   stravovania   pri   základnej   škole   ažiaka   centra
vol'ného  času   pri  základnej  škole  je  stanovená  v prílohe  č.   1  všeobecne  závázného  nariadenia.

Celková výška  dotácie  na  rok je schválená v rozpočte obce  a je  určená  ako súčin  dotácie  na jedno
diet'a/žiaka a počtu deti'/ žiakov k 15. septembru predchádzajúceho roka uvedených v štatistickom
výkaze Škól  MŠ SR 40-01,  ktorý škola  a školské zariadenie  predkladá  zriad'ovatel'ovi  a ten  následne

obci. Výška dotácie pre  zariadenia školského stravovania je prepoči'taná  na  počet žiakov základnej
školy a  pre  školský  klub  deti' podl'a  skutočného  počtu  zapi'saných  deti' z prvého  až  piateho  ročni'ka
základnej školy k 15.  septembru začínajúceho školského roka  uvedených vo výkazoch stanovených
MŠvvaš SR. Zriad'ovatel'ovi je poskytnutá dotácia na celkový počet deti'/žiakov školských zariadeni',
a ten   móže  zohl'adnit'  pre  jednotlivé  školské  zariadenia  zaradenie  zamestnancov  do  platových
tried, nárokové zložky platu, odstupné, odchodné, počet hodi'n vzdelávania poskytovaných det'om,

počet   deti',   žiakov   so   špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími   potrebami   a energetickú   náročnost'
objektov, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie.

3.2.  Priji'matel'je oprávnený použit' dotáciu  len  na úhradu osobných a prevádzkových  nákladov škól
a školských  zariadeni'  a pri  jej  použití  musi'  zabezpečit'  hospodárnost',  efekti'vnost'  a účinnost'  jej

použitia.

Čl.4

Termi'n a spósob poskytovania dotácie

4.1.   Mesto   Michalovce   poskytne   pri'jemcovi   dotáciu   správnou   subjektivitou   mesačne   1/12
zcelkového    ročného    rozpočtu    spravidla    do   3    pracovných    dni'   od    poskytnutia   finančných

prostriedkov v rámci   podielových daní.

4.2.  Dotáciu  pre  školy  a školské  zariadenia  bez  právnej  subjektivity  zriad'ovatel' 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 dani'.

ČI.5

Zúčtovanie dotácie

5.1.   Prijímatel'  dotácie,   ktorý  je   právnym   subjektom   aje   vzriad'ovatel'skej   pósobnosti   mesta
Michalovce  je  povinný  zúčtovat'  dotáciu  mestu    štvrt'ročne  -termín  a spósob  zúčtovania  určuje

poskytovatel' dotácie.

5.2.   Vprípade,   že   dotácia   nebude   vyčerpaná   do   31.12.   pri'slušného   kalendárneho   roka,   je

prij.i'matel'  povinný   nevyčerpanú   čast'  dotácie  vrátit'  spát'  na   účet   obce   do   31.12.   príslušného
kalendárneho roka.



Čl.6

Kontrola použitia dotácie

6.1.   Finančnú   kontrolu   na   úseku   hospodárenia   sfinančnými   prostriedkami   pridelenými   podl'a
tohto VZN vykonáva mesto Michalovce.

6.2.   Prijímatel'  dotácie   na   mzdy  a prevádzku   školy  a školského   zariadenia  je   povinný  predložit'

všetky doklady  preukazujúce  hospodárne,  efektívne  a účelné vynaloženie  pridelených  finančných

prostriedkov poskytovatel'ovi.

Čl.7

Záverečné ustanovenia

7.1.  Na  ustanovenia  súvisiace  s určením  výšky  dotácie  na  prevádzku  a mzdy  na  žiaka  základnej
umeleckej  školy,  diet'a  materskej  školy  a žiaka  školského  zariadenia  v zriaďovatel'skej  pósobnosti
mesta  Michalovce  neupravené  týmto  všeobecne  závázným  nariadeni'm  sa    vzťahujú     príslušné

právne predpisy 2).

7.2.    Všeobecne  závázné  nariadenie  mesta   Michalovce  č.   226/2022  o  určení  výšky  dotácie  na

prevádzku  a  mzdy na  diet'a  a  žiaka   škól  a  školských  zariadení   v zriad'ovatel'skej  pósobnosti  mesta
Michalovce na rok 2023 nadobúda platnost' a účinnost' 15-tym dňom jeho vyhlásenia.

7.3.  Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnost' a účinnost' VZN č.  222/2022 o určení výšky
dotácie   na    prevádzku    amzdy   na   diet'a   a   žiaka   škól   aškolských   zariadení   vzriad'ovatel'skej

pósobnosti mesta Michalovce na rok 2022.

Miroslav Dufinec

primátor mesta

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



Príloha č. 1

Dotácia   na   rok   2023   na   prevádzku   amzdy   na   diet'a   a   žiaka   škól   aškolských   zariadení
v zriad'ovatel'skej pósobnosti obce po prepočítaní jednotkového koeficientu.

Kategórie škól a školských Dotácia na mzdy
zariadení a prevádzku na

žiaka obecnej školy
a zariadenia
v eurách/rok

Základná  umelecká škola

1715,40individuálne vyučovanie

Základná  umelecká škola

552,30skupinové vyučovanie
Materská škola 3 995,40

Školský klub deti' 613,00
Zariadenie školského stravovania -

158,60potenciálneho stravni'ka

Centrum vol'ného času 52,70


