Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 6/2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Skalica na rok 2019
Mestské zastupiteľstvo v Skalici vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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 sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení Mesta Skalica.
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“ ) určuje:
a) výšku dotácie na prevádzku a mzdy (ďalej len „dotácia“) na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Skalica na príslušný kalendárny rok. 1)
b) výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa súkromnej materskej školy a dieťa
súkromného školského zariadenia na príslušný kalendárny rok. 2)
c) deň v mesiaci, do ktorého Mesto Skalica poskytne finančné prostriedky subjektom podľa
písm. a) a b). 3)
§2
Príjemca dotácie
1/ Príjemca dotácie podľa tohto VZN je základná umelecká škola, materská škola a školské
zariadenie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Skalica.
2/ Iná právnická osoba alebo fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy a školských
zariadení, ktoré majú sídlo na území mesta, ak o dotáciu požiada. 4)
§3
Výška a účel dotácie
1/ 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 Skalica je stanovená v prílohe č.1 tohto VZN. 5)
2/ Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby je stanovená v prílohe
č. 1a) tohto VZN. 6)
3/ Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka podľa zmeny rozpočtu mesta.
4/ Príjemca dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a
prevádzkových nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť,
účelnosť a účinnosť jej použitia.
§4
Dotácia pre školu a školské zariadenie
1/ Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu žiakov a
detí uvedených vo „Výkaze Škol (MŠ SR ) 40-01“ – o počte žiakov základných umeleckých
škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej
pôsobnosti mesta podľa stavu k 15. 9. a normatívu uvedeného v prílohe č. 1) a v prílohe č.
1a) tohto VZN pre jednotlivé školy a školské zariadenia.
2/ Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových

nákladov škôl a školských zariadení a pri jej použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť, účelnosť a účinnosť jej použitia.
§5
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Mesto poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej v rozpočte do posledného
dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 7)
§6
Zúčtovanie dotácie
1/ Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 4, je
povinný zúčtovať dotáciu s Mestom Skalica polročne k 30.06. a 31.12. aktuálneho
kalendárneho roka.
2/ V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho roka, je prijímateľ dotácie
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12. aktuálneho roka.
§7
Kontrola použitia dotácie
1/ Mesto Skalica je oprávnené vykonať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s
finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN.
2/ Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný na
požiadanie predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné
vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
§8
Záverečné ustanovenia
1/ Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2017 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica.
2/ Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Skalici uznesením č. 178/2018 zo dňa
14.12.2018 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2019.
V Skalici, dňa 14.12.2018
Ing. Anna Mierna
primátorka mesta
___________________________
Poznámka :
1-3) § 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
4) § 6 ods. 12 písm. b ) 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
5-6) Príloha 3 Nariadenia vlády 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov
7) § 6 ods. 12 písm. g) 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

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Skalica

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na prevádzku a mzdy
na žiaka v eurách

Základná umelecká škola Dr. Janka
Blaha, Kráľovská 16, Skalica
- individuálna forma vzdelávania

1102,50

- skupinová forma vzdelávania

360

Materská škola, Dr. Clementisa 59, 2 047,50
Skalica
Školský klub detí pri ZŠ Vajanského 2, 450
Skalica
Školský klub detí pri ZŠ Strážnická 1, 450
Skalica
Školská jedáleň pri ZŠ Vajanského 2, 135
Skalica
Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická 1, 135
Skalica
Centrum voľného času, Mallého 2, 79
Skalica

Príloha č. 1a)
Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti fyzickej alebo inej právnickej osoby

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na prevádzku a mzdy
na žiaka v eurách

Súkromné ŠKD pri ZŠ Gorkého 4, 450
Skalica
Súkromná výdajná školská jedáleň pri
Súkromnej ZŠ Gorkého 4, Skalica

135

Centrum voľného času pri Súkromnej
základnej škole Gorkého 4, Skalica

79

Súkromná špeciálna MŠ L. Svobodu 31,
Skalica

5 115

Súkromné centrum špeciálno150
pedagogického poradenstva, L. Svobodu
31, Skalica
Súkromná materská škola a detské jasle
Slniečko n.o., L. Svobodu 18, Skalica

2 047,50

