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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1 / 2011
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Spišské Vlachy
Mestské zastupiteľstvo (ďalej len "MsZ") mesta Spišské Vlachy vo veciach územnej samosprávy v
súlade s § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 19 zákona NR SR č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade
s § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 531/2010 Z.z.,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN").
§1
Predmet úpravy
(1) VZN mesta určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území mesta, ktorých zriaďovateľom je mesto a cirkev a ktoré
sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
§2
Základné pojmy
(1) Na účely tohto VZN 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 je počet detí materskej školy, žiakov školského klubu detí, školského strediska
záujmovej činnosti, centra voľného času, základnej umeleckej školy, počet žiakov ako
potenciálnych stravníkov zariadenia školského stravovania, je tzv. merateľný ukazovateľ, ktorý je
rozhodujúci a rozhodný pre pridelenie dotácií na prevádzku a mzdy v aktuálnom kalendárnom roku.
Rozhodný počet detí je počet detí vykázaný v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 podľa stavu k
15. 09. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý vykázala škola a školské zariadenie.
§3
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je :
a) školy s právnou subjektivitou a školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy s právnou
subjektivitou - Materská škola na Ul. SNP č. 1, ktorej súčasťou je školská jedáleň, Základná škola
na ul. Komenského č. 6 a jej súčasti - školský klub detí, školské stredisko záujmovej činnosti,
centrum voľného času a školská jedáleň,
b) štátom uznaná cirkev - Rímskokatolícka cirkev - Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula
č. 13 v Spišskom Podhradí ako zriaďovateľ Cirkevnej spojenej školy.
§4
Výška a účel dotácie
(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je schvaľovaná MsZ v rámci Programového rozpočtu a
prílohová časť samostatným uznesením MsZ.
(2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy pre školu a školské zariadenie
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi je schvaľovaná MsZ v rámci Programového
rozpočtu a a prílohová časť samostatným uznesením MsZ.
(3) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a
prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta a pri jej
použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia.
(4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je príjemca
povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet mesta do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.

§5
Termín a spôsob poskytovania dotácie
(1) Mesto poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
príslušný kalendárny rok do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(2) Dotácia na nasledujúci kalendárny rok bude poskytnutá až po predložení zúčtovania už
poskytnutej dotácie. Zúčtovanie dotácie príjemca predloží 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.
§6
Záverečné ustanovenia
(1) Veci neupravené týmto VZN sa riadia príslušnými právnymi predpismi.
(2) Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením MsZ v
Spišských Vlachoch.
(3) Toto VZN bolo schválené MsZ v Spišských Vlachoch uznesením číslo zo dňa 29. 03. 2011.
§7
Kontrola použitia dotácie
(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva :
a) primátor mesta Spišské Vlachy,
b) hlavný kontrolór mesta Spišské Vlachy,
c) MsZ mesta Spišské Vlachy.
§8
Platnosť a účinnosť
(1) VZN č. 1/2011 okrem prílohovej časti nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 15.
04. 2011.
(2) Týmto Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2011 sa zrušuje VZN č. 1/2010.
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