Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vráble
č. 11/2016,
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území mesta Vráble
Mestské zastupiteľstvo vo Vrábľoch sa na uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
I. ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku
materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, školského klubu detí,
základnej umeleckej školy, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy,
zriadených na území mesta Vráble, ktorých zriaďovateľom je obec alebo cirkev, a ktoré je
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12
písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky
na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný
príplatok, platovú kompenzáciu 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; výdavky na poistné a príspevok do poisťovní
hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy
alebo školského zariadenia; výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných
predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa,
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.
3. Počtom detí, žiakov materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy,
školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy
vo veku do 15 rokov veku žiaka, centra špeciálnopedagogického poradenstva, žiakov
základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme
vzdelávania od 3 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku, rozhodujúcim pre pridelenie
dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala
v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01.
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4. Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia definované v § 1 je:
a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Vráble,
b) mesto Vráble za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
bez právnej subjektivity,
c) zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia.
II. ČASŤ
§3
Výška dotácie
Mesto Vráble určuje nasledovnú ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jedného
žiaka(dieťa) školy alebo školského zariadenia v kalendárnom roku 2017:
Na dieťa v MŠ s. Lúky 1121
2437,00 €
Na dieťa v MŠ Horný Ohaj 15
2520,00 €
Na dieťa v MŠ Hlavná 152/15
1984,00 €
Na dieťa v MŠ pri ZŠ s. Lúky 1226
1845,00 €
Na dieťa v MŠ Levická737
2030,00 €
Na dieťa v súkromnej materskej škole YES
1890,00 €
Na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme štúdia
905,00 €
Na žiaka základnej umeleckej školy v skupinovej forme štúdia
556,00 €
Na žiaka ZŠ Levická 903 na činnosť ŠKD
116,20 €
Na žiaka ZŠ V. Záborského 737 na činnosť ŠKD
116,20 €
Na žiaka ZŠ s MŠ s. Lúky 1226 na činnosť ŠKD
116,20 €
Na žiaka cirkevnej ZŠ na činnosť ŠKD
102,30 €
Na potenciálneho stravníka - žiaka ZŠ Levická 903
169,40 €
Na potenciálneho stravníka - žiaka ZŠ V. Záborského 737
218,50 €
Na potenciálneho stravníka - žiaka ZŠ s MŠ s. Lúky 1226
196,00 €
§4
Výška dotácie pre školu a školské zariadenie
1. Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu žiakov
(detí) vykázaných § 2 ods. 3 VZN a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na jedeného žiaka (dieťa) určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení
podľa § 3 tohto VZN. Ročná dotácia sa poskytuje v celých eurách bez desatinných miest,
po matematickom zaokrúhlení súčinu.
2. Dotácia určená podľa prvého odseku bude poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne
vždy do 28.dňa v mesiaci v celých eurách bez desatinných miest vo výške jednej
dvanástiny z ročnej výšky dotácie.
3. Podmienkou na pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku cirkevného alebo súkromného
školského zariadenia je písomná žiadosť zriaďovateľa cirkevného alebo súkromného
školského zariadenia.
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III. ČASŤ
§5
Použitie dotácie
Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť pridelené finančné prostriedky len na mzdy
a prevádzku. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne
a účelne.
§6
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva mesto Vráble a ostatné oprávnené orgány.
2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť
všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne a účelné vynaloženie pridelených
finančných prostriedkov.
§7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa VZN č. 9/2009, č. 3/2011, č. 12/2011, č. 9/2012, č. 4/2013, č. 13/2014, č. 5/2015
a VZN č. 10/2015.
§8
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Vrábľoch
uznesením č. 203/2016 dňa 14. 12. 2016 a nadobúda platnosť pätnástym dňa od jeho
vyvesenia.
Návrh zverejnený dňa: 28. 11. 2016
Vyvesené dňa: 15. 12. 2016
Nadobúda účinnosť dňa: 30. 12. 2016
Ing. Tibor Tóth
primátor
v. r.
Za správnosť a úplnosť: Mgr. Dana Zrubcová, odborný zamestnanec ŠÚ MsÚ Vráble
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