Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 19/2012,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 12
písm. b) a d) zákona NR SR číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) Mesta Komárno
(ďalej len „mesto“) je určiť výšku dotácie na kalendárny rok 2013 na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
území mesta, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení.
Článok 2
Určenie výšky a účelu dotácie
(1)

Mesto poskytuje dotácie podľa tohto nariadenia na prevádzku a mzdy1 na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
území mesta vo výške určenej podľa Článku 2 ods. 3 až 6 tohto VZN.

(2)

Pri pridelení dotácií na príslušný kalendárny rok sú rozhodujúce údaje na základe zberu
údajov v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku.

(3)

Mesto určí ročnú dotáciu na prevádzku a mzdy v školách2 nasledovne:
a) na jedno dieťa v materskej škole vo výške 1.868,813 eur,
b) na jedného žiaka v základnej umeleckej škole vo výške 361,338 eur v skupinovom
vyučovaní,
c) na jedného žiaka v základnej umeleckej škole vo výške 588,465 eur
v individuálnom vyučovaní,

(4)

Mesto určí ročnú dotáciu na prevádzku a mzdy v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach3 nasledovne:
a) na jedného žiaka v školskom klube detí vo výške 355,357 eur,
b) na jedného žiaka v centre voľného času vo výške 416,667 eur.
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§ 6 ods. 12 písm. b) a d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov
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§ 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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§ 113 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

(5)

Mesto určí ročnú dotáciu na prevádzku a mzdy v školských účelových zariadeniach4 na
jedno dieťa vo výške 142,391 eur.

(6)

Mesto poskytne na žiaka súkromného a cirkevného školského zariadenia, ktoré sú
zriadené na území obce dotáciu vo výške najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a
prevádzku na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na
základe písomnej žiadosti zriaďovateľa.

(7)

Príjemca dotácie je povinný bezodkladne oznámiť mestu zmenu v počte detí, žiakov
aspoň o 10% oproti údaju vykázanému vo výkaze Škôl MŠ SR 40-01 k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roku.

(8)

Výšku ročnej dotácie môže mesto upravovať po schválení Mestským zastupiteľstvom
v Komárne rozpočtovým opatrením v priebehu kalendárneho roka v zmysle Článku 2,
ods. 7, ako aj v závislosti od objemu finančných zdrojov alebo objemu finančných
prostriedkov poukázaných mestu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na príslušný
kalendárny rok.

(9)

Príjemca dotácie pri použití dotácie musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť,
účinnosť a účelnosť jej použitia v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
Článok 3
Termín a spôsob poskytovania dotácie

Mesto poskytne príjemcovi dotáciu mesačne najneskôr do 25. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok
bankovým prevodom na bežný účet príjemcu dotácie.
Článok 4
Termín použitia a zúčtovanie dotácie
(1) Termín použitia dotácie je do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. V prípade,
že dotácia nebude vyčerpaná v príslušnom kalendárnom roku je príjemca povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.
(2) Poskytnutá dotácia v zmysle tohto VZN podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom
mesta. Príjemca dotácie je povinný do 30. januára nasledujúceho kalendárneho roka
predložiť listom správu o hospodárení, ktorý obsahuje správu o použití dotácie a vecnom
vyčíslení použitých finančných prostriedkov v rozsahu funkčnej a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie (plnenie príjmov a výdavkov podľa položiek rozpočtovej
klasifikácie), komentár a výkaz všetkých záväzkov a pohľadávok ku dňu 31. decembra.

4

§ 137 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Článok 5
Kontrola použitia dotácie a sankcie
(1) Mesto, ako poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonať kontrolu hospodárenia
s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN.
(2) Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly sú primátor mesta, ktorý môže písomne
poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov Mestského úradu v Komárne a Útvar
hlavného kontrolóra mesta.
(3) Príjemca dotácie je povinný predložiť na kontrolu doklady preukazujúce hospodárne,
efektívne, účinné a účelné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
(4) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené
a použité je príjemca povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie na bankový
účet mesta do 30 dní odo dňa zistenia porušenia.
Článok 6
Záverečné ustanovenie
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 13. decembra 2012.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2013.

MUDr. Anton Marek
primátor mesta
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