
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA BOLÁ 

VYVESENÁ DŇA: 2 "h "11" 

ZVESENÁ DŇA: 

PODPIS: 

-9 -12-2014 

Město! Liptovský Mikuláš, na základe samostatnej posobnosti podfa § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov, v spojení 
§ 6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správě v školstve a školskej 
samosprávě v znění neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. 
o rozdeíovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávě v znění neskorších 
predpisov, vydává pre územie města Liptovský Mikuláš toto 

Všeobecne závazné nariadenie č. .../2014/VZN 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škol a školských 
zariadení zriadených na území města Liptovský Mikuláš pre rok 2015 

Clánok I 
Základné ustanovenia 

Predmetom tohto všeobecne závazného nariadenia (ďalej len „VZN") je určiť 
výšku dotácie v súlade so chváleným rozpočtom města 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 zriaďovateískej posobnosti města Liptovský Mikuláš a škol a školských zariadení, 
ktoré sú zriadené na území města v zriaďovateískej posobnosti cirkevných a 
súkromných zriaďovateíov (podia § 6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.). 

Článok II 
Účel použitia dotácie 

(1)Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku škol 
a školských zariadení, zriadených na území města Liptovský Mikuláš, ktorých 
zriaďovateiom je obec, cirkev alebo náboženská obec, súkromná fyzická alebo 
právnická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (ďalej len „MŠWaŠ SR") zaradené do siete škol a školských 
zariadení Slovenskej republiky. Prijímateíom dotácie je: 

a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateískej 
posobnosti města Liptovský Mikuláš 

b) zriaďovateí cirkevných školských zariadení 
c) zriaďovateí súkromnej materskej školy 
d) zriaďovateí súkromného školského zariadenia, ktorý o dotáciu požiada 

(2) Finančné prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na běžné výdavky: 
a) na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej 

Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR")v rozpočtovej 
klasifikácii v kategorii 610 - mzdy, platy, služobné příjmy a ostatné osobné 
vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné příplatky a riadiace příplatky a v kategorii 
620 - poistné a príspevok do poisťovní. 
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a) na prevádzku představuji! časť dotácie určenej na běžné výdavky, ktoré 
zodpovedajú ekonomickej klasifikácii v kategorii definovanej MF SR 
v rozpočtovej klasifikácii v kategorii 630 - tovary a služby, t. j. energie, vodné -
stočné, revízie a kontroly zariadení, poplatky za vývoz smetí a iné poplatky, 
dohody, prídel do SF a stravovanie zamestnancov a v kategorii 640 - běžné 
transfery (nemocenské, odstupné, odchodné a pod.). 

Článok lil 
Výška dotácie 

(1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Města Liptovský Mikuláš na rok 
2015 sa na školy a školské zariadenia rozpisuje podia počtu detí a žiakov k 15.09. na 
základe štatistického zisťovania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (Eduzber), ktorý škola a školské zariadenie vykázala 
v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 a ktoré sú přijaté do škol a školských 
zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského 
zariadenia k 15.09.2013 s výnimkou CVČ. 

(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 podia typu zriaďovateia a je nasledovná: 

Kategória škol 
a školských zariadení 

Výška dotácie na 
dieťa/žiaka 

v zriaďovateřskej 
posobnosti města v EUR 

Výška dotácie na 
dieťa/žiaka pre církevně 

a súkromné školy 
a školské zariadenia 

v EUR 
Materská škola 1726,66 1519,46 
Školský klub detí 124,69 109,73 
Základná umelecká škola 
- individuálna forma 717,96 X 
vyučovania 
Základná umelecká škola 
- skupinová forma 440,85 X 
vyučovania 
Zariadenie školského 
stravovánia pri ZŠ 181,43 159,66 

Centrum voiného času 61,13 X 
Súkromné centrum 
špeciálno -
pedagogického 
poradenstva 

X 106,50 

(4) Na účely rozdeiovania výnosu dane z príjmov pre centrá voiného času sa od 
1.1.2015 použili údaje o počte obyvateiov obce od 5 rokov veku do dovřšenia 15 
rokov veku s trvalým pobytom na území města Liptovský Mikuláš podia stavu k 
1. januáru kalendárneho roka v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. 



(5) Dotácia je poskytovaná prijímatel'ovi v zriaďovatel'skej posobnosti města 
Liptovský Mikuláš vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie najneskór do 25. dňa za 
příslušný kalendárny mesiac. 

(6) Dotácia je poskytovaná prijímateFovi v zriaďovateFskej posobnosti neštátneho 
zriaďovatefa vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie najneskór do 25. dňa za příslušný 
kalendárny mesiac. 

Článok IV 
Použitie dotácie a jej vyúčtovanie 

(1) Prijímatel' dotácie je oprávněný pridelené finančně prostriedky použit' len na 
mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škol 
a školských zariadení. Použité finančně prostriedky musia byť vynaložené 
hospodárné, efektívne a účelne. 

(2) Dotáciu možno použit' do konca rozpočtového roka 2015. Podlieha 
povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom města Liptovský Mikuláš. 

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

(4) V případe, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2015 je prijímatel' povinný 
nevyčerpaná časť dotácie vrátit' na účet města do 31.12. aktuálneho kalendárneho 
roka. 

(5) Ak prijímatel' dotácie ukončí svoju činnost' v priebehu kalendárneho roka, je 
povinný zúčtovat' poskytnutá dotáciu najneskór v lehote 30 dní od ukončenia činnosti 
a v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančně prostriedky na účet města 
Liptovský Mikuláš. 

(6) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok, za ktorých boli veřejné prostriedky 
pridelené a použité, je prijímatel' povinný vrátit' plnú výšku neoprávnene použitej 
dotácie. 

Článok V 
Kontrola použitia dotácie 

(1)Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia sfinančnými prostriedkami 
přidělenými podl'a tohto VZN vykonává město Liptovský Mikuláš prostredníctvom 
útvaru hlavného kontrolora města. 

(2) Prijímatel' dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je 
povinný předložit' všetky doklady, preukazujúce hospodárné, efektívne, účinné 
a účelné vynaloženie přidělených finančných prostriedkov. 

Článok VI 
Osobitné ustanovenia 

(1) Riaditel' CVČ zriadený obcou předloží najneskór 30. septembra údaje o počte 
detí vo veku do 15 rokov, žiakov vo veku nad 15 rokov a dospělé osoby nad 18 rokov 
veku v CVČ. 

(2) Dotáciu na příslušný kalendárny rok poskytne město Liptovský Mikuláš 
v zmysle § 6 ods. 12 písmeno c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správě v školstve 
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a školskej samosprávě a o zmene a doplnění niektorých zákonov na základe 
písomnej žiadosti zriaďovateíov cirkevných školských zariadení, zriaďovateíovi 
súkromnej materskej školy a zriaďovateíovi súkromného školského zariadenia o 
poskytnutie dotácie. 

(3) Termín podania písomných žiadosti o dotáciu pre neštátneho zriaďovateía je 
do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa 
má dotácia poskytnúť. 

(4) Výšku dotácie na rok 2015 oznámi město zriaďovatefom cirkevných školských 
zariadení, zriaďovateíovi súkromnej materskej školy a zriaďovateíovi súkromného 
školského zariadenia na kalendárny rok najneskór do 30. apríla 2014 v zmysle § 39f 
ods. 1, zákona č.325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopíňa zákon č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škol, středných škol a školských zariadení v znění 
neskorších predpisov a o zmene a doplnění niektorých zákonov. 

Článok VII 
Závěrečné ustanovenia 

(1)Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými 
predpismi.1 

(2) Změnu výšky dotácie na žiaka školy alebo školského zariadenia v priebehu 
kalendárneho roka je možné uskutočniť prostredníctvom změny všeobecne 
závazného nariadenia v závislosti od objemu finančných prostriedkov přidělených 
městu. 

(3) Městské zastupiteístvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto VZN dňa 
....12. 2014 

(4) VZN nadobúda platnost' dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
(5) Toto nariadenie nadobúda účinnost' dňom 01.01. 2015. 

primátor města 

-| 
napr. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správě v školstve a školskej samosprávě a o zmene a doplnění niektorých zákonov 
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