Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 8/2020 o výške dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta Skalica

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
a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na jeden
kalendárny rok . 1)
b) výšku dotácie na dieťa súkromnej materskej školy a dieťa súkromného školského zariadenia,
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky na jeden
kalendárny rok 2)
c) spôsob podania žiadosti, poskytnutia a zúčtovania poskytnutej dotácie.
§2
Príjemca dotácie
1/ Príjemca dotácie podľa tohto VZN je základná umelecká škola, materská škola a školské
zariadenie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Skalica.
2/ Zriaďovateľ súkromnej materskej školy a súkromných 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.1a) tohto VZN.
2/ Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa súkromnej materskej školy a súkromného
školského zariadenia podľa § 2 ods.2 je stanovená v prílohe č. 1b) tohto VZN.
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
Spôsob určenia výšky dotácie
1/ Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí v rozpočte mesta 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. kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa finančné prostriedky majú poskytnúť a normatívu uvedeného
v prílohe č. 1a) a v prílohe č. 1b) tohto VZN pre jednotlivé školy a školské zariadenia.
2/ Na základe žiadosti školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Skalica a so súhlasom zriaďovateľa je možné poskytnúť finančné prostriedky nad rámec dotácie
v prílohe č. 1a) určené na financovanie dodatočných potrieb (odchodné, odstupné, nevyhnutné
opravy, havarijný stav, rekreačné poukazy a pod.).
3/ V prípade schválenia žiadosti podľa § 4 ods. 2 bude výška finančných prostriedkov upravená
rozpočtovým opatrením.
§5
Predloženie žiadosti o dotáciu
1/ Príjemca dotácie podľa § 2 ods. 2 je povinný doručiť písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie
do 25. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa finančné
prostriedky majú poskytnúť, na tlačive uvedenom v prílohe č. 2.
2/ Súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie je štatisticky výkaz Škol (MŠ SR ) 40-01.
3/ Žiadosť o poskytnutie dotácie je považovaná za doručenú včas v zmysle ods. 1 tohto článku,
ak bola v tomto termíne doručená do podateľne Mesta Skalica, alebo zaslaná poštou (dátum
podania vyznačený na pečiatke pošty).
4/ Ak žiadateľ doručí žiadosť po stanovenom termíne uvedenom v § 5 ods. 1, výška dotácie na
nasledujúci kalendárny rok bude stanovená na úrovni dotácie platnej ku dňu, ku ktorému je
povinný doručiť žiadosť.
5/ Každú zmenu predložených údajov je žiadateľ povinný oznámiť poskytovateľovi dotácie do
15 dní od zistenia tejto zmeny.
§6
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1/ Mesto poskytne príjemcovi dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej v rozpočte do posledného
dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2/ V ojedinelých prípadoch je možné dotáciu zaslať aj v inom termíne a v inej výške. O zmene
termínu a výšky dotácie bude škola alebo školské zariadenie vopred informované.
§7
Zúčtovanie dotácie
1/ Prijímateľ dotácie uvedený v § 2 ods.2, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 4, je
povinný zúčtovať dotáciu s Mestom Skalica na tlačive podľa prílohy č. 3 a v lehote) :
a) do 31. júla príslušného kalendárneho roka za obdobie od 1.1. – 30. 6
b) do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka za obdobie od 1.7. – 31.12.
2/ Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť do 31. decembra kalendárneho roka.
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť
dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. 12. roka, na ktorý bola poskytnutá dotácia.

§8
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.
§9
Záverečné ustanovenia
1/ Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2019 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. 168/2020 zo dňa
14.12.2020 a účinnosť nadobúda dňom 1.1.2021.
V Skalici, dňa 15.12.2020

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

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

Katerória škôl a školských zariadení

Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka v eurách
na kalendárny rok

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

1 176,00

- skupinová forma vzdelávania

384,00

Materská škola Dr. Clementisa 59, Skalica

2 184,00

Školský klub pri ZŠ Vajanského 2

480,00

Školský klub pri ZŠ Strážnická 1

480,00

Školská jedáleň pri ZŠ Vajanského 2

144,00

Školská jedáleň pri ZŠ Strážnická 1

144,00

Centrum voľného času, Mallého 2 Skalica

88,00

Príloha č. 1b)

Dotácia na kalendárny rok na prevádzku a mzdy dieťaťa súkromnej materskej školy
a súkromných školských zariadení
Katerória škôl a školských
zariadení

Zriaďovateľ

Súkromný Školský klub detí pri Škola s úsmevom, s.r.o., Dr.
ZŠ Gorkého 4, Skalica
Jurkoviča 1049/33, Skalica
Súkromná výdajná školská
jedáleň pri Súkromnej ZŠ
Gorkého 4, Skalica
Centrum voľného času pri
Súkromnej základnej škole
Gorkého 4, Skalica
Súkromná špeciálna MŠ L.
Svobodu 31, Skalica
Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, L.
Svobodu 31, Skalica
Súkromná materská škola
Slniečko,Pod Kalváriou 22,
Skalica

Dotácia na prevádzku a mzdy
na žiaka v eurách na
kalendárny rok
480,00

Škola s úsmevom, s.r.o., Dr.
Jurkoviča 1049/33, Skalica

144,00

Škola s úsmevom, s.r.o., Dr.
Jurkoviča 1049/33, Skalica

88,00

Mgr. Gabriela Skotáková, L.
Svobodu 19, Skalica

5 456,00

Mgr. Gabriela Skotáková, L.
Svobodu 19, Skalica

160,00

Materská škola a detské jasle
Slniečko n.o., L.Svobodu 18,
Skalica

2 184,00

Príloha č. 2
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok.........
V zmysle ustanovení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás žiadame o poskytnutie finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok ..........................

Identifikačné údaje žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
Názov zriaďovateľa:
Adresa/sídlo:
IČO:
EDUID:
Štatutárny zástupca:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
Číslo telefónu:
e-mail:
Identifikačné údaje o škole/školskom zariadení
Názov školy/školského zariadenia:
Adresa/sídlo:
Číslo účtu vo formáte IBAN na
poskytnutie dotácie:
Údaje o počtoch žiakov/detí do 15 rokov veku k 15.09.........
počet žiakov/detí/poslucháčov k 15.09.20....
Druh školy/školského zariadenia

Spolu

z toho počet
detí, ktoré majú z toho počet do
z toho počet
15 rokov
detí do 3 rokov 1 rok pred
plnením PŠD1)

Ma ters ká š kol a
Škol ský kl ub detí
Centrum voľného ča su – žia ci s trva lým
pobytom v mes te Ska l i ca
Centrum voľného ča su – žia ci s trva lým
pobytom mi mo mes ta Ska l i ce
Zari a deni e š kol s ké ho stravova nia
(potenci oná l ny s tra vníci )
SCSPP - kl i entel a
SCSPP - výkona

V .............................. dňa .................................
Vypracoval/a: ...................................................
Číslo telefónu: ..................................................
e-mail: ..............................................................
Čestne prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku sú úplné, pravdivé a správne.
Beriem na vedomie, že uvedenie neúplných, nepravdivých a nesprávnych údajov je považované
za porušenie pravidiel a podmienok, z ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
1)

PŠD - povinná školská dochádzka

Príloha č. 3
Vyúčtovanie poskytnutej dotacie na mzdy a prevádzku
Podrobné čerpanie dotácie k:

Kategória výdavku

Mesiac

Príjmy

Plnenie z
Suma príjmu/
dotácie mesta % plnenia
výdavku
Skalica

Spolu:
610 Mzdy

Spolu:
620 Poistné do Fondov

Spolu:
630 Tovary a služby

Spolu
640 Bežné transféry (náhrady príjmu pri PN)

Spolu

Celkom výdavky
Prílohy k vyúčtovaniu:
Čitateľné fotokópie všetkých účtovných dokladov (faktúry, rekapitulácia miezd a poistné do fondov,
pokladničné doklady... ) uvedených vo vyúčtovaní.
Čestne prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku sú úplné, pravdivé a správne.
Beriem na vedomie, že uvedenie neúplných, nepravdivých a nesprávnych údajov je považované
za porušenie pravidiel a podmienok, z ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

V .............................. dňa .................................
Vypracoval/a: ...................................................
Číslo telefónu: ..................................................
e-mail: ..............................................................

