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Návrh 

Mesto Liptovsl>ý Milmláš, na základe samostatnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojení § 6 ods. 12 
zákona NR SR Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov a nariadenia vlády SR Č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z prijmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, vydáva pre územie mesta 
Liptovský Mikuláš toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č . .. ./2014NZN 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žialm a diet'a šl,ôl a školsl>ých zariadení 

zriadených na území mesta Liptovsl>ý Mikuláš pre rok 2015 

Článok I 
Základné ustanovenia 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len "VZN") je určiť výšku 
dotácie v súlade so chváleným rozpočtom mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 -
2017 na účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského 
zariadenia na kalendárny rok 2015 v školách a školských zariadeniach (ďalej len "dotácia 
v školách a školských zariadeniach") v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš 
a škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na úzcmí mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti 
cirkevných a súkronmých zriaďovateľov (podľa § 6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.). 

Článok II 
Účel použitia dotácie 

(l) Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku škôl a školských 
zariadení, zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorých zriaďovateľolll je obec, 
cirkev alebo náboženská obec, súkronmá fyzická alebo právnická osoba a ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskuIllu a športu SR (ďalej len "MŠVVaŠ SR") 
zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Prijímateľom dotácie je: 

a) materská škola, základná umelecká škola a školské zariadenie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš, 

b) zriaďovateľ cirkevných školských zariadení, 
c) zriaďovateľ súlU'OJ1111ej materskej školy. 
d) zliaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktorý o dotáciu požiada. 
(2) Finančné prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky: 
a) na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovan ej Ministerstvom 

financií Slovenskej republiky (ďalej len "MF SR")v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 61 O ~ 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, l. j. tarifný plat, osobné príplatky 
a riadiace príplatky a v kategórii 620 ~ poistné a príspevok do poisťovní. 

b) na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú 
ekonomickej klasifikácii v kategórii definovanej MF SR v rozpočtovej ldasifikácii v kategórii 
630 ~ tovary a služby, l. j. energie, vodné - stočné, revízie a kontroly zariadení, poplatky za 
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vývoz smetí a iné poplatky, dohody, prídel do SF a stravovanie zamestnancova v kategórii 
640 - bežné transfery (nemocenské, odstupné, odchodné a pod.). 

Článok III 
Výška dotácie 

(1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte mesta Liptovský Mikuláš pre školy 
a školské zariadenia vychádza z reálnych potrieb na zabezpečenie čÍlmosti škôl a školských 
zariadení v zriaďovatcľskej pôsobnosti mesta. Mesto má zákOlmú povilmosí poskytnút" 
dotáciu na žiaka a dieťa pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia najmcnej vo 
výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku pre zariadenia vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. 

(2) Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté v dotácii 
na prevádzku a mzdy pre materské školy. 

(3) Ročná výška dotácie je stanovená jednou sumou na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka 
v členení podľa typu zriaďovateľa aje nasledovná: 

Výška dotácie na Výšlm dotácie na 
Kategót'ía škôl a školsl'Ých dieťa/žiaka dieťa/žiaka pre cirkevné 

zariadeni v zriad'ovatel'sl(ej a súkromné školy a šlwlské 
pôsobnosti mesta v EUR zariadenia v EUR 

Materská škola l 726,66 1519,46 
Skolský klub detí 124,69 109,73 
Základná umelecká škola-
individuálna fOTIl1a 717,96 X 
vyučovania 

Základná umelecká škola-
440,85 X 

skupinová Tonna vyučovania 
Zariadenie školského 

181,43 159,66 
stravovania pri ZS 
CentnJ111 voľného času 61,13 X 
Súkromné centrum špeciálno 

X 106,50 
- pedagogického poradenstva 

(4) Dotácia je poskytovaná prijímateľovi v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský 
Mikuláš vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie najneskôr do 25. dňa za príslušný kalendámy 
meSIac. 

(5) Dotácia je poskytovaná prijímateľovi v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátneho 
zliaďovateľa vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie najneskôr do 25. dľía za príslušný 
kalendárny mesiac. 
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Článo), IV 
Použitie dotácie a jej vyúčtovanie 

(I) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení. 
Použité iinančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne a účelne. 

(2) Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2015. Podlieha povinnému 
ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta Liptovský Mikuláš. 

(3) Súčasťou vyúčtovania je predloženie ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci 
kalendárny rok. 

(4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. 2015, je prijímateľ povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet mesta do 31. 12. aktuálneho kalendámeho roka. 

(5) Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju čirmosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
zúčtovať poskytnutú dotáciu, najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto 
termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet mesta Liptovský Mikuláš. 

(6) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené 
a použité, je prijímateľ povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie. 

Článok V 
Kontrola použitia dotácie 

(l) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s 1inančnými prostriedkami prideleným i 
podľa tohto VZN vykonáva mesto Liptovský Mikuláš prostredníctvom útvaru hlavného 
kontrolóra mesta. 

(2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný 
predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynaloženie 
pridelených finančných prostriedkov. 

Článok Vl 
Osobitné ustanovenia 

(1) Riaditeľ CVČ zriadeného mestom predloží najneskôr 30. septembra údaje o počte detí 
vo veku do 15 rokov, žiakov vo veku nad 15 rokov a dospelé osoby nad 18 rokov veku 
vCVČ. 

(2) Dotáciu na príslušný kalendárny rok poskytne mesto Liptovský Mikuláš v zmysle § 6 
ods. 12 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti zriaďovateľov 

cirkevných školských zariadení, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a zriaďovateľovi 
súkromného školského zariadenia. 

(3) Tem1ín podania písomných žiadostí o dotáciu pre neštátneho zriaďovateľa je do 15. 
októbra kalendámeho roka, ktorý predchádza kalendáTnemu roku, na ktorý sa má dotácia 
poskytnúť. 

(4) Výšku finančných prostriedkov na rok 2015 oznámi mesto zriaďovateľom cirkevných 
školských zariadení, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy a zriaďovateľovi súkromného 
školského zariadenia najneskôr do 31. januára 2015 (§ 6 ods.12 pis. f zákona Č. 596/2003 
Z.z.). 
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Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi. l 
(2) Zmenu výšky dotácie na žiaka školy alebo školského zariadenia v priebehu 

kalendárneho roka je možné uskutočniť prostredníctvom zmeny všeobecne záväzného 
nariadenia v závislosti od objemu finančných prostriedkov pridelených mestu. 

(3) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dľía 19. 12. 
2014 

(4) VZN nadobúda platnosť d'lom vyvesenia na úradnej tabuli. 
(5) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
(6) Dľíom účinnosti tohto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský 

Mikuláš Č. 2/2013IVZN v znení VZN Č. 13/2013. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
plimátor mesta 

I napr. Zákon Č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a O zmene a doplnení 
II iektorých zákonov 
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Dôvodová správa 

Legislatívne východiská apodldady: 
1. Zákon Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektOlých zákonov (ďalej len zákon Č. 596/2003 Z. z.) 
2. Zákon Č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení (ďalej len zákon Č. 597/2003 Z. z.) 

Obec podľa § 6 ods. 12 písmeno c) zákona Č. 596/2003 Z. z. určí všeobecne záväzným 
nariadením pre školy a školské zariadenia (materské školy, základnú umeleckú školu. školské 
zariadenia) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci originálnych kompetencií a pre 
zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zmiadení: 
l. podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a 
školských zariadení, 

2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať zálJadné umelecké školy. 
jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného 
predpisu, 
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského 
zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy 
4. deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky. 

Zálcon Č. 597/2003 Z. z. o financovaní záldadných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o zbere 

úd'\iov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam uvádza: 
na účely rozdeľovania výnosu dane pre centrum voľného času sa použije údaj o počte 

obyvateľov obce od päť rokov veku do dovl'šenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území 

obce a na žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej aj skupinovej f0l111e od troch 
rokov veku do 25 rokov veku, 

na činnosť školského klubu detí sa použije údaj o celkovom počte žiakov základnej 
školy, 

v prípade, že žiak alebo dieťa navštevuje viac škôl alebo školských zariadení 
rovnakého dľllhu, poskytne zálcom1Ý zástupca dieťaťa alebo žiaka "písomné čestné vyhlásenie 
jednej príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie 
dieťaťa alebo žiaka do zberu údajov", 

povinnosť obce financovať súkromnú materskú školu, cirkevné školské zariadenia 
a súkronmé školské zariadenie, 

o povinnosť obce poskytnúť dotáciu na žiaka a dieťa pre cirkevné a súkromné školy 
a školské zariadenia najmenej vo výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku pre 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

že o dotáciu na žiaka a dieťa môže požiadať iba zriaďovateľ cirkevnej alebo 
súhomnej ZUŠ, MŠ, školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, a to na žiaka do 
dovľšenia 15 rokov veku 
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Dopad na rozpočet 

Rozpočet mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 2016 - 2017 v časti pre školy 
a školské zariadenia a navrhovaná výška dotácie na kalendámy rok 2015 vychádza z reálnych 
potrieb na zabezpečenie čirmosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. 

V procese prijatia schváleného rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 a roky 
2016 - 2017. na úseku neštátnych škôl a školských zariadení došlo k nárastu počtu žiakov 
a detí o 152. Na záldade uvedeného bude potrebné v priebehu roka 2015 pristúpiť 

k navýšeniu rozpočtu cca 018018,- €. 

Riaditeľ CVČ je povirmý žiadať na dieťa s trvalým pobytom v inej obci a ktoré navštevuje 
CVČ Liptovský Mikuláš dotáciu na záujmové vzdelávanie u obci, v ktorej má dieťa trvalý 
pobyt. V prípade neposkytnutia žiadanej dotácie bude takéto dieťa vylúčené z pravidelných 
voľnočasových aktivít CVČ. 
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