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Návrh
všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy č. 1/2013
zo dňa 30. 04. 2013
o financovaní základnej školy, materskej školy a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišské Vlachy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy
a
zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa

Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MsZ“) mesta Spišské Vlachy uznesením č.
260/VI/2013 prijatým na svojom 2. zasadnutí dňa 30. 04. 2013 a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3
písm. h) a § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 zákona NR
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Prvá časť
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN)“ určuje:
a) výšku dotácie na mzdy a prevádzku (ďalej len „dotácia) na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia a stravníka školského stravovacieho zariadenia,
b) podmienky financovania základnej umeleckej školy a školských zariadení,
c) účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov,
d) podmienky vyúčtovania finančných prostriedkov,
e) spôsob kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov a sankcie.
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§2
Základné pojmy
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. dotácia na mzdy, ktorá je určená na bežné výdavky - mzdové prostriedky podľa ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v kategórii 610 - zahŕňa výdavky na osobné náklady
zamestnancov:
a) osobný plat, tarifný plat, osobný príplatok, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, platová
kompenzácia za sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej
činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za
prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu
nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, vyplácaných
pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v
rozsahu ustanovených osobitným predpisom;
b) výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a
nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia - príslušné odvody (ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 620);
d) výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných
predpisov.
2. dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských
zariadení podľa § 1 a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 - tovary a služby (ide o výdavky na
cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu,
nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 637001 až 637200 ekonomickej klasifikácie
rozpočtovej klasifikácie a v kategórii 640 - bežné transfery (výdavky na odstupné a odchodné
vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho
stupňa).
3. hospodárnosť je minimalizovanie nákladov na vykonávanie činností alebo obstaranie tovarov, prác
a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.
4. efektívnosť je maximalizovanie výsledkov činností vo vzťahu k disponibilným verejným
prostriedkom.
5. účinnosť je vzťah medzi plánovanými výsledkami činností a skutočnými výsledkami vzhľadom na
použité verejné prostriedky.
6. účelnosť je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich
použitia.
7. počet detí ako tzv. merateľný ukazovateľ je počet detí škôl a školských zariadení, počet žiakov

2

školy ako potenciálnych stravníkov zariadenia školského stravovania. Merateľný ukazovateľ je
rozhodujúci a rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku.
Druhá časť
Podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na základe žiadosti o dotáciu
§3
Oprávnené subjekty
(1) Žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov podľa tohto VZN môže
a) zriaďovateľ cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej školy,
b) zriaďovateľ cirkevnej alebo súkromnej jazykovej školy,
c) zriaďovateľ cirkevného alebo súkromného školského zariadenia, (ďalej len „žiadateľ“).
(2) Pre poskytnutie finančných prostriedkov musí žiadateľ spĺňať nasledovné podmienky
vzťahujúce sa na ním zriadenú školu alebo školské zariadenie:
a) jeho sídlo je na území mesta Spišské Vlachy,
b) je zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR,
c) má zriaďovaciu listinu, vydanú zriaďovateľom po zaradení do siete škôl a školských zariadení SR,
d) navštevujú ho žiaci a deti do 15 rokov veku.
§4
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
(1) Písomnú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov žiadateľ doručí v lehote najneskôr do 20.
septembra kalendárneho roka na adresu:
Mesto Spišské Vlachy, Ulica SNP č. 34, 05361 Spišské Vlachy.
(2) V prípade prvej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov je žiadateľ povinný predložiť
a) kópiu dokladu o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR,
b) kópiu dokladu o zriadení cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej alebo
súkromnej jazykovej školy a cirkevného alebo súkromného školského zariadenia (zriaďovaciu listinu),
c) doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa vrátane údajov o štatutárnom orgáne žiadateľa,
d) kópiu dokladu o pridelení IČO,
e) číslo účtu a uvedenie peňažného ústavu, v ktorom je vedený účet žiadateľa pre účely dotácie (kópiu
formulára o zriadení účtu),
f) údaje o počte žiakov školy a školského zariadenia,

3

g) školské štatistické výkazy o činnosti konkrétnej školy alebo školského zariadenia podľa prílohy č. 4
tohto VZN,
h) menný zoznam detí a žiakov podľa stavu k 15. septembru príslušného kalendárneho roka, na ktoré
žiadateľ žiada dotáciu, s uvedením dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu a čísla rozhodnutia o
prijatí do školy alebo školského zariadenia, podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 5 tohto VZN,
i) fotokópia rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy alebo školského zariadenia na príslušný školský
rok.

(3) Pri žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na ďalší kalendárny rok je žiadateľ povinný
predložiť údaje podľa ods. 2 písm. f) a i) tohto ustanovenia pre príslušný kalendárny rok v lehote
najneskôr do 20. septembra kalendárneho roka.
(4) Žiadateľom môže byť aj zriaďovateľ školského zariadenia (centra voľného času) so sídlom v inom
meste alebo obci, ktorý písomne požiada o ročnú dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia,
ktorého členmi sú deti a žiaci s trvalým pobytom na území mesta Spišské Vlachy. Takýto žiadateľ je
povinný mestu Spišské Vlachy písomne predložiť písomnú žiadosť spolu s ďalšími dokladmi, ktorými
sú:
a) fotokópia zriaďovacej listiny,
b) menný zoznam detí a žiakov podľa stavu k 15. septembru príslušného kalendárneho roka, na ktoré
žiadateľ žiada dotáciu, s uvedením dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu a čísla rozhodnutia o
prijatí do školy alebo školského zariadenia, podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 5 tohto VZN,
c) fotokópia rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školského zariadenia na príslušný školský rok.
(5) Schválenie žiadosti podľa ods. 4 bude predmetom samostatného uznesenia MsZ s podmienkou
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
(6) V prípade zmeny v údajoch alebo v predložených dokladoch, k žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov je žiadateľ povinný predmetnú zmenu v údajoch bezodkladne oznámiť mestu a predložiť
príslušné nové doklady.
§5
Príjemca dotácie
(1) Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je
mesto Spišské Vlachy („ďalej len mesto“) a Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
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(ďalej len „RKC Biskupstvo Sp. Podhradie“).
(2) Mesto je zriaďovateľom

a) Materskej školy na Ulici SNP č. 1 v Spišských Vlachoch,
b) Školského klubu detí pri Základnej škole na Ulici Komenského č. 6 v Spišských Vlachoch,
c) Centra voľného času na Ulici Komenského č. 6 v Spišských Vlachoch,
d) Centra voľného času pri ZŠ na Ulici Komenského č. 6 v Spišských Vlachoch,
e) Školskej jedálne pri Základnej škole na Ulici Komenského č. 6 v Spišských Vlachoch,
f) Školskej jedálne pri Materskej škole na Ulici SNP č. 1 v Spišských Vlachoch.
(3) Mesto má na svojom území RKC Biskupstvom Spišské Podhradie zriadenú Cirkevnú
základnú umeleckú školu a Cirkevný školský klub detí, ktoré sú súčasťou Cirkevnej spojenej školy so
sídlom na Ulici Komenského č. 6.
§6
Výška dotácie
(1) Mesto pri určení výšky finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam zohľadnilo:
1. formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2. počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3. počet detí mladších ako tri roky v materskej škole,
4. zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried
a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku,
5. energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie.
(2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je schvaľovaná MsZ v rámci Programového rozpočtu a prílohy č. 1,
č. 2 a č. 3 samostatným uznesením MsZ.
(3) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku pre jednotlivé školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.
(4) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku pre školu a školské zariadenie v
zriaďovateľskej pôsobnosti RKC Biskupstvo Spišské Podhradie je uvedená v prílohe č. 2 tohto VZN.
(5) Výška dotácie na dieťa a žiaka jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2013 je uvedená v
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prílohe č. 3 tohto VZN.
(6) Celkovú výšku finančných prostriedkov poskytnutých žiadateľovi mesto písomne oznámi do 31.
januára príslušného roka. V prípade rozpočtového provizória mesto postupuje v súlade s § 11 zákona
č. 583/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(7) Celkovú výšku finančných prostriedkov v roku 2013 mesto oznámi do 30. 04. 2013.

§7
Podrobnosti poskytnutia dotácie
(1) Rozdeľovanie objemu finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmu fyzických osôb v
príslušnom kalendárnom roku školám a školským zariadeniam je stanovené na základe:
a) reálnych nákladov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení za predchádzajúci kalendárny
rok,
b) výpočítaného jednotkového koeficientu,
c) údajov vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 k 15. septembru,
d) údajov z Eduzberu,
e) údajov o počte detí s trvalým pobytom na území obce vo veku od 5 do 15 rokov,
f) údajov o počte vydaných jedál za predchádzajúci kalendárny rok,
g) nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v
znení neskorších predpisov.
(2) Mesto na správu školských objektov napočítalo objem finančných prostriedkov na celý kalendárny
rok podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tento
objem finančných prostriedkov následne prerozdelí školám z hľadiska naliehavosti.
(3) Mesto bude recipročne financovať náklady na záujmové vzdelávanie detí v CVČ v mestách a
obciach, ktoré navštevujú deti a žiaci s trvalým pobytom na území mesta Spišské Vlachy.
(4) Mesto poskytne príjemcovi dotáciu mesačne najneskôr posledný deň v mesiaci.
(5) Mesto má právo v priebehu kalendárneho roka upraviť výšku poskytnutých finančných
prostriedkov s ohľadom na vývoj situácie v oblasti výnosu dane z príjmov fyzických osôb v
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príslušnom kalendárnom roku. Úpravu výšky finančných prostriedkov mesto oznámi žiadateľovi
písomne najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti nového VZN.
§8
Účelovosť použitia dotácie
(1) Z poskytnutých finančných prostriedkov sa môžu hradiť len bežné výdavky - mzdové a
prevádzkové výdavky.
(2) Poskytnutie a použitie finančných prostriedkov je účelovo určené v zmysle Opatrenia Ministerstva
financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia,
organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (FS č. 14/2004) v znení
neskorších zmien a doplnkov.

§9
Povinnosti príjemcu dotácie
Príjemca dotácie je povinný:
a) finančné prostriedky použiť do 31. decembra príslušného roka v rozsahu a na účel uvedený v § 5
tohto VZN,
b) vo vyúčtovaní finančných prostriedkov uplatniť len výdavky, ktoré vynaložil na určený účel v
príslušnom kalendárnom roku, na ktorý boli poskytnuté,
c) vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých mestom,
d) viesť poskytnuté finančné prostriedky na samostatnom bankovom účte v peňažnom ústave,
e) realizovať výdavky najmä bezhotovostnými platbami z bankového účtu; výdavky hotovostnými
platbami je možné realizovať najviac do výšky 5 % poskytnutých finančných prostriedkov (okrem
miezd vyplatených v hotovosti),
f) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutých finančných prostriedkoch v súlade s
príslušnými predpismi,
g) označiť originály účtovných dokladov slovami „finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta
Spišské Vlachy“,
h) dodržiavať zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia poskytnutých finančných
prostriedkov.
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§ 10
Vyúčtovanie dotácie
(1) Príjemca dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie a predkladať ho mestu kvartálne, a to v
termíne do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení kvartálu, t.j. do 15. apríla, do 15.
júla, do 15. októbra a do 15. januára na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 6 tohto VZN.
(2) Mesto bude akceptovať iba úplné a správne vyúčtovanie potvrdené štatutárnym orgánom
prijímateľa.
(3) V prípade nevyčerpania dotácie do 31. decembra kalendárneho roka, príjemca je povinný vrátiť
mestu finančné prostriedky do 31. decembra príslušného kalendárneho roka na účet mesta číslo:
3440021001/5600 s príslušným avízom.
(4) V prípade ukončenia činnosti (zánik alebo zastavenie resp. dlhodobé prerušenie) je príjemca
dotácie povinný poskytnuté finančné prostriedky ku dňu skončenia činnosti vyúčtovať na tlačive
uvedenom v prílohe č. 6 tohto VZN a nevyčerpané finančné prostriedky poukázať na účet mesta č.
3440021001/5600 do 30 dní od skončenia činnosti, najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.
(5) Dotácia na nasledujúci kalendárny rok bude poskytnutá až po predložení zúčtovania už poskytnutej
dotácie.
§ 11
Spôsob vykonávania kontroly poskytnutej dotácie a sankcie
(1) Mesto ako poskytovateľ finančných prostriedkov je oprávnené vykonávať kontrolu hospodárenia s
finančnými prostriedkami, efektívnosť a účelnosť ich využitia v sídle príjemcu, ktorému boli finančné
prostriedky určené.
(2) Pri výkone kontroly podľa ods. 1 je príjemca povinný spolupracovať a zabezpečiť bezproblémový
priebeh kontroly. Príjemca je povinný umožniť vstup osôb vykonávajúcich kontrolu do objektov, ktoré
súvisia s predmetom kontroly a zároveň predložiť všetky požadované doklady, informácie a
vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.
(3) V prípade porušenia finančnej disciplíny príjemcom bude mesto postupovať podľa ustanovení
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príslušných právnych predpisov.
(4) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) primátor mesta Spišské Vlachy,
b) hlavný kontrolór mesta Spišské Vlachy,
c) MsZ v Spišských Vlachoch.
Tretia časť
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením MsZ
v Spišských Vlachoch.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 1/2011 schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva č. 43/VI//2011 dňa 29. 03. 2011.

(2) V prílohovej časti sa mení textová časť takto:
„Príloha č. 1 a Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 o
financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na
území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a
zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa.“
§ 13
Platnosť a účinnosť
(1) Toto VZN spolu s prílohami nadobúda platnosť 30. 04. 2013 a účinnosť 17. 05. 2013.

Ľubomír FIFIK
primátor
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Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 o financovaní
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na rok 2013 v eurách

Materská škola a školská jedáleň

205.667,00 €

Školský klub detí

51.664 ,00 €

Centrum voľného času pri ZŠ

0,00 €

Centrum voľného času

50.569,00 €

Školská jedáleň pri ZŠ, Komenského 6

66.102,00 €

Spolu

370.002,00 €

Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 o financovaní
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného
zriaďovateľa

Kategória škôl a školských zariadení
Základná umelecká škola
Školský klub detí
Spolu

Dotácia na mzdy a prevádzku
na rok 2013 v eurách
151.822,00 €
25.520,00 €
177.342,00 €

Príloha č. 3
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 o financovaní
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa

Výška dotácie na dieťa a žiaka jednotlivých škôl a školských zariadení na rok 2013

Výška dotácie na dieťa/žiaka
MŠ, ŠKD, CVČ,
v ŠJ na jedno jedlo
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Spišské Vlachy
v€

Výška dotácie na dieťa/žiaka
ZUŠ a ŠKD
v zriaďovateľskej pôsobnosti RKC
Biskupstvo Spišské podhradie
v€

2.285,19

-

Školský klub detí

126,63

88,00

Centrum voľného času

115,45

-

Školská jedáleň pri ZŠ

1,282

-

Základná umelecká škola – individuálna forma

-

627,00

Základná umelecká škola – skupinová forma

-

385,00

Škola/školské zariadenie

Materská škola a školská jedáleň

Príloha č. 4
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 o financovaní
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa

Zoznam výkazov typu Škol (MŠVVŠ SR) schválené Štatistickou radou dňa 10. 10. 2011 v rámci
Programu štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 a administratívneho zberu údajov pre rezort
školstva:
Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania
Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 Výkaz o počte žiakov (detí) ZUŠ, a školských zariadení v územnej pôsobnosti
obce.

Príloha č. 5
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 o financovaní
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa

Menný zoznam detí a žiakov k 15. 09. 20..

Zriaďovateľ:
Škola/školské zariadenie:
Adresa:

Por.
č.

Priezvisko

Meno

Dátum narodenia

Adresa trvalého bydliska
Obec

Ulica

Číslo domu

Rozhodnutie o prijatí
(číslo)

štatutárny orgán zriaďovateľa
(meno, podpis, pečiatka)

V …..................................... dňa …..................

Príloha č. 6
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 zo dňa 30. 04. 2013 o financovaní
základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Spišské Vlachy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa

Vyúčtovanie dotácie za rok 20.. (v €)

Zriaďovateľ:
Škola/školské zariadenie:
Adresa:

Výška poskytnutej dotácie:
Použitie dotácie na výdavky:
1.

Mzdy celkom
z toho:

výdavky na mzdy
odvody do poistných fondov

2.

Prevádzka celkom
z toho:

energie
materiál
nájomné
opravy a údržba
cestovné náhrady
telefón, internet
iné služby*
ostatné výdavky*

3.

Použitie dotácie celkom na mzdy a prevádzku

4.

Nevyčerpaná dotácia na vrátenie

* - v komentári uviesť druh výdavku

štatutárny orgán zriaďovateľa
(meno, podpis, pečiatka)

štatutárny orgán školy/školského zariadenia
(meno, podpis, pečiatka)

V …..................................... dňa …..................

