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Č.

8/2013 zo

dňa

v

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zeliezovce
č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, diet'a materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území mesta Želiezovce
Mesto Želiezovce v súlade § 6 ods. I zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení níektorých zákonov a § 7 zákona Č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadeníe, ktorým sa
určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Želiezovce.

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzné nariadenia je určiť výšku poskytnutia a účel použitia dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka') základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských

zariadení so sídlom na území Mesta Želiezovce, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Minísterstva školstva Slovenskej
republiky.2)
DRUHÁ HLAVA
URČENIE PRÍJEMCU, VÝŠKY A ÚČELU DOTÁCIE A SPÔSOBU

POSKYTOVANIA DOTÁCIE
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
a) Základná umelecká škola Franza Schuberta, Ľ. Štúra 15, Želiezovce.
b) Materská škola, SNP 9, Želiezovce.
c) Materská škola s vyučovacim jazykom maďarským - Óvoda, SNP 9, Želiezovce Zselíz.
d) Materská škola, SNP 93, Želiezovce.
e) Centrum voľného času - Szabadidôkôzpont, Ľ. Štúra 15, Želiezovce.
f) Školský klub detí, Mierová 67, Želiezovce ako súčasť Základnej školy, Mierová 67,
Želiezovce.
g) Školský klub detí, Komenského I, Želiezovce ako súčasť Základnej školy s
vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského I, Želiezovce - Zselíz.
h) Školská jedáleň, SNP 9, Želiezovce ako súčasť Materskej školy, SNP 9, Želiezovce.
i) Školská jedáleň, Mierová 67, Želiezovce ako súčasť Základnej školy Mierová 67,
Želiezovce.

j) Školská jedáleň, Komenského I, Želiezovce ako súčasť Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského I, Želiezovce - Zselíz.
§3
výška a

účel

dotácie

(I) 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 Želiezovce je určená v prílohe č.I tohto všeobecne záväzného
nariadenia.

(2)

Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a
prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území Mesta Želiezovce a pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

(3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet Mesta Želiezovce do
31.12. príslušného kalendárneho roku.

§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
(I) Mesto Želiezovce poskytne príjemcovi dotácie podľa § 2 dotáciu mesačne vo výške jednej
dvanástiny z ročnej výšky dotácie na príslušný kalendárny rok do 25. dňa príslušného
meSIaca.

(2) Mesto Želiezovce poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení podľa počtu detí alebo žiakov:
a) Základnej umeleckej školy (ZUŠ) od 3 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa
počtu prijatých3) žiakov ZUŠ v individuálnej forme vyučovanía a podľa
počtu žiakov ZUŠ v skupinovej forme vyučovaní a podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka v jednej ZUŠ zriadenej na území
mesta, ak na žiaka ZUŠ dostalo pridelené fmančné prostriedky,
b) Materskej školy (MŠ) podľa počtu detí prijatých3) do MŠ podľa stavu k 15. septembru
~redchádzajúceho kalend~eho roka len v jednej MŠ zriadenej na území mesta
Zeliezovce, ak na dieťa MS dostalo pridelené finančné prostriedky,
c) Školského klubu detí (ŠKD) podľa počtu detí prijatých3) do ŠKD podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zo základných škôl zriadených na
území mesta Želiezovce,
d) Centra voľného času (CVČ) podľa počtu detí prijatých3) do CVČ podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka s trvalým pobytom na území mesta
Želiezovce,
e) na stravovanie detí MŠ podľa počtu detí prijatých3) do MŠ podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
f) na stravovaníe žiakov základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta
Želiezovce podľa počtu všetkých žiakov školy podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.

TRETIA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§5
vzťahy suvlSlace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom
na území mesta Želiezovce, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa
vzťahujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy4l.

(I) Na právne

(2) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený

dňa

IS. januára 2013.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené mestským
Želiezovciach uznesením číslo 8/2013 zo dňa 31. januára 2013.

zastupiteľstvom

v

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť lS-tym dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli mesta.
(S)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 18/2009 o určení výšk] dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení zriadených na území mesta Zeliezovce.

rf.. - .
~~nYi

ng. arch.
primátor mesta
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l)
2)
3)
4)

ust. § 6 ods.12 písm. d) zákona č.59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doploení niektorých zákonov v mení neskorších predpisov.
§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doploení
niektorých zákonov v mení neskorších predpisov.
§ 5 zákona č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doploení
niektorých zákonov v mení neskorších predpisov
napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

PRÍLOHA Č. 1
Minimálna výška dotácie na osobné a prevádzkové náklady na rok 2013 na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriad'ovatel'skej pôsobnosti
mesta Želiezovce

Dotácia na mzdy a
prevádzku na

Kategória školských zariadení

žiaka/dieťa

v eurách
Základná umelecká škola
žiak od troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku
v individuálnej fonne vyučovania
žiak od troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku
v skupinovej fonne vyučovania
Materská škola, SNP 9

698 €
445 €
1530 €

dieťa

Materská škola s vyučovacím jazykom
Óvoda, SNP 9

maďarským

-

1530 €

dieťa

Materská škola, SNP 93
dieťa

Skolský klub detí pri Základnej škole, Mierová 67
dieťa prijaté do ŠKD
Skolský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím
jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 1
dieťa prijaté do ŠKD
Centrum vol'ného času
dieťa prijaté do CVČ s trvalým pobytom v Želiezovciach
Skolská jedáleň pri Materskej škole, SNP 9
dieťa prijaté do MŠ
Školská jedáleň pri Z~ Mierová 67
potencionálny stravník SJ
Skolská jedáleň pri Základnej škole s vyučovacím jazykom
maďarským - Alapiskola, Komenského 1
potencionálny stravník ŠJ

1500 €
368 €
368 €
276 €
290€
100 €
100 €

