VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Sabinov
č. 9/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov
na rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove sa na svojom zasadnutí dňa 12. decembra 2019 v zmysle
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. d)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, centra voľného
času pri základnej škole, školskej jedálne pri základnej škole, školskej jedálne pri materskej škole
a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov a neštátnych zriaďovateľov
na území mesta na príslušný kalendárny rok.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta upravuje spôsob prerozdelenia výnosu dane z príjmov
mesta Sabinov pre oblasť originálnych kompetencií na úseku školstva v príslušnom rozpočtovom
roku.
Článok 2
Prijímateľ dotácie
Prijímateľom dotácie je:
a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Sabinov,
b) mesto Sabinov za školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Sabinov,
c) zriaďovateľ neštátnej školy a školského zariadenia na území mesta Sabinov.
Článok 3
Podrobnosti financovania základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení
1. Pre poskytnutie dotácie školy, školské zariadenia a neštátni zriaďovatelia na území mesta
/prijímateľ dotácie/ poskytnú mestu údaje o:
 Počte žiakov ZUŠ v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme vzdelávania
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka; (v cirkevných a súkromných
školách žiakov len do dovŕšenia 15 rokov veku)
- od 5 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov
- nad 25 rokov veku
 Počte detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka
 Počte detí školských klubov detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského
roka
 Počte žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka
 Počte žiakov centra voľného času podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom
sa zisťovanie uskutočňuje:
- s trvalým pobytom na území mesta Sabinov
- s trvalým pobytom na území iných obcí
2. Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci, prijatí do školy alebo do
školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

3. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka, dieťaťa a poslucháča podľa odseku 1 je 1. január
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje /EDU zber/.
4. Cirkevný a neštátny zriaďovateľ poskytuje všetky údaje o žiakoch len do veku 15 rokov.
Článok 4
Lehota na predloženie údajov na financovanie
1. Cirkevný a neštátny zriaďovateľ, ktorý má na území mesta Sabinov školy a školské zariadenia, na
ktoré sa vzťahuje toto VZN, oznámi údaje podľa § 3 tohto nariadenia mestu Sabinov najneskôr
do 20. januára.
2. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov predložia údaje podľa
článku 3 tohto nariadenia najneskôr do 20. januára.
3. Predloženie údajov na financovania sa netýka údajov, ktoré už boli uvedené v EDU zbere alebo vo
výkaze V 40-01.
Článok 5
Určenie výšky dotácie
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy,
žiaka školského klubu detí, školskej jedálne, centra voľného času pri ZŠ a centra voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov a neštátnych zriaďovateľov na príslušný kalendárny
rok je vyčíslená v prílohe č.1 nariadenia.
2. Dotácia sa určuje podľa počtu žiakov zistených na účely financovania podľa článku 3 tohto VZN
(ak zákon neurčuje inak).
Článok 6
Poskytovanie dotácie
1. Finančné prostriedky právnym subjektom a neštátnym zriaďovateľom sa poskytujú mesačne
v lehote do 25. dňa v mesiaci. Finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia bez právnej
subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov sa čerpajú priamo z účtu mesta.
2. Dotácia sa poskytuje v celých eurách po zaokrúhlení súčinu dotácie na žiaka a počtu žiakov.
3. Zriaďovateľ neštátnej školy alebo školského zariadenia prevedie pridelenú dotáciu v plnej výške
na účet školy alebo školského zariadenia.
4. Pri zmene rozpočtu mesta a následne prílohy č. 1 tohto nariadenia sa nová výška dotácie na žiaka
prepočítava na celý kalendárny rok.
Článok 7
Zúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ dotácie podľa článku 2 ods. 1 písm. a) a písm. c) je povinný zúčtovať dotáciu s mestom
štvrťročne, najneskôr do 25. dňa po skončení štvrťroka na určenom tlačive a cez podateľňu MsÚ.
2. V prípade, že prijímateľ dotácie nevyčerpá pridelenú dotáciu v plnej výške, je povinný vrátiť ju na
účet mesta Sabinov najneskôr do 31. 12. bežného roka.
Článok 8
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonávajú:
 poverení zamestnanci prijímateľa dotácie
 hlavný kontrolór mesta Sabinov
 ostatní zamestnanci mesta Sabinov v súlade so Zásadami kontrolného systému
v samospráve mesta Sabinov
 ostatné oprávnené orgány.
2. V prípade porušenia pravidiel a účely použitia dotácie je príjemca dotácie povinný vrátiť plnú
výšku neoprávnene použitej dotácie.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Každá zmena výšky dotácie na žiaka sa uskutočňuje zmenou všeobecne záväzného nariadenia
obce.
2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove dňa 12. decembra 2019
uznesením č. .............
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2020.

Ing. Michal Repaský
primátor mesta

Príloha 1
Určenie výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia na rok 2020

ŠKOLA / školské zariadenie
ZUŠ žiak 5 – 25 r.

Dotácia na
žiaka v €
1161,06

žiak od 25 r.

0

MŠ, 17. novembra

2263,97

MŠ, Švermova

2562,32

MŠ, 9. mája

2702,46

MŠ, Jarková

4077,62

MŠ, Severná

1867,83

CVČ, Komenského 41

229,49

ŠJ MŠ, 17. novembra

448,79

ŠJ MŠ, Švermova

508,45

ŠJ MŠ, 9. mája

529,70

ŠJ MŠ, Jarková

532,54

ŠJ MŠ, Severná

154,08

ŠJ ZŠ, 17. novembra

122,83

ŠJ ZŠ, Komenského

181,05

ŠKD, 17. novembra

539,26

ŠKD, Komenského

517,18

Súkromná MŠ

2177,24

ŠJ pri MŠ
Súkromná ZŠ - ŠKD

459,37
466,93

ŠJ

149,52

Cirkevná ZŠ - ŠKD

466,93

ŠJ
CVČ pri CZŠ – SB žiak do 15r.

149,52
201,95

