MESTO SEREĎ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA SEREĎ
č. 1/2015
zo dňa 12. 02. 2015
o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl
a školských zariadení zriadených v meste Sereď

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď dňa: 12. 02. 2015
Účinnosť od: 01. 03. 2015

Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 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 vydáva toto „Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Sereď č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl
a školských zariadení zriadených v meste Sereď“ (ďalej len „nariadenie“):
§1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie určuje :
a) podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení
zriadených v meste Sereď a uvedených v prílohe č.1 tohto nariadenia (ďalej spoločne tiež
„školy a školské zariadenia“),
b) lehotu na predloženie údajov,
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku,
d) deň v mesiaci, do ktorého mesto Sereď (ďalej len „mesto“) poskytne finančné prostriedky.
§2
Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení
1) Poskytnutie finančných prostriedkov je účelovo viazané na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa
školy a školského zariadenia.
2) Príjemcom finančných prostriedkov na účel podľa odseku 1 sú :
a) školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď;
b) zriaďovateľ školského zariadenia, ktoré nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, no ktorého
zriaďovateľom môže byť aj mesto alebo obvodný úrad v sídle kraja;
3) Príjemcovi podľa ods. 2 písm. b) (ďalej len „prijímateľ dotácie“) poskytne mesto finančné
prostriedky – dotáciu na mzdy a prevádzku školského zariadenia na dieťa alebo žiaka do dovŕšenia
15 rokov veku, na základe písomnej žiadosti .
4) Žiadosť podľa odseku 3 obsahuje, okrem identifikačných údajov a čísla bankového účtu
prijímateľa dotácie, údaje podľa odseku 5 písm. c).
5) Finančné prostriedky na účel podľa odseku 1 poskytne mesto :
a) základnej umeleckej škole – podľa počtu žiakov v individuálnej forme vzdelávania a podľa
počtu žiakov v skupinovej forme vzdelávania spĺňajúcich vekovú hranicu od troch rokov do
dovŕšenia 25 rokov veku, prijatých k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky majú poskytnúť;
b) materskej škole – podľa počtu detí prijatých k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky majú poskytnúť;
c) školskému klubu – podľa počtu žiakov a detí príslušnej základnej školy evidovaných k 15.
septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné
prostriedky majú poskytnúť;
d) centru voľného času – podľa počtu žiakov a detí a podľa počtu ostatných osôb do dovŕšenia 18
rokov veku zúčastňujúcich sa pravidelnej záujmovej činnosti, prijatých do centra voľného
času k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
finančné prostriedky majú poskytnúť;
e) školskej jedálni pri základnej škole – podľa počtu žiakov príslušnej základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a počtu žiakov zo špeciálnej základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trnava a podľa počtu žiakov do dovŕšenia 15
rokov veku zo základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, všetko podľa stavu

k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa
finančné prostriedky majú poskytnúť.
6) Prijímateľ dotácie je povinný oznámiť mestu každú zmenu skutočností rozhodných pre
poskytnutie finančných prostriedkov – dotácie (dlhodobé prerušenie činnosti školského zariadenia,
ukončenie činnosti školského zariadenia, zrušenie školského zariadenia, zmena sídla školského
zariadenia, zmena čísla bankového účtu prijímateľa dotácie).
7) Finančné prostriedky – dotácia, podliehajú ročnému zúčtovaniu; vyúčtovanie podľa prvej vety
vykoná prijímateľ dotácie v lehote do 20.januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po
kalendárnom roku, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
8) Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať, okrem identifikačných údajov prijímateľa dotácie,
informácií o výške poskytnutej dotácie a sume skutočne použitej dotácie, aj údaj o účele použitia
dotácie v členení podľa hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie1.
9) V prípade, ak poskytnutá dotácia nebude vyčerpaná na účel podľa odseku 1 v plnom rozsahu do
31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ dotácie povinný nevyčerpanú časť dotácie
vrátiť späť na účet mesta do 31.12. kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá.
§3
Lehota ne predloženie údajov
1. Riaditeľ centra voľného času písomne oznámi zriaďovateľovi údaje o počte žiakov, detí
a ostatných osôb podľa §2 ods.5 písm. d) tohto nariadenia, v lehote do 30. septembra
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky
poskytnúť.
2. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa §2 ods. 3 a 4 tohto nariadenia predloží prijímateľ dotácie
mestu v lehote do 30. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý
sa má dotácia poskytnúť.
3. Všetky údaje o počtoch žiakov a detí tvoriace obsah výkazu „Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01“
k 15.septembru začínajúceho školského roka v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je mesto, sú riaditelia povinní poskytnúť mestu do 28.septembra kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom majú byť finančné prostriedky poskytnuté.
§4
Výška finančných prostriedkov
1) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na jedno dieťa alebo jedného žiaka školy
alebo školského zariadenia, je určená v prílohe č.1 tohto nariadenia.
2) Celková ročná výška finančných prostriedkov je určená súčinom počtu prijatých detí alebo žiakov
alebo ostatných osôb podľa § 2 ods. 5) tohto nariadenia a výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku podľa odseku 1.
§5
Deň poskytnutia finančných prostriedkov
Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku podľa tohto nariadenia poskytne mesto Sereď príjemcom
finančných prostriedkov uvedených v §2 ods.2 tohto nariadenia, mesačne, spravidla vo výške jednej
dvanástiny z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok podľa §4 ods.2 tohto
nariadenia, najneskôr 25. deň v mesiaci.

1

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa
ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v
znení neskorších opatrení.

§6
Prechodné ustanovenie
Ročná výška finančných prostriedkov poskytovaných na účel podľa §2 ods.1 tohto nariadenia sa pre
rok 2015 určí súčinom údajov o počte žiakov, detí a ostatných osôb poskytnutých podľa doterajšieho
nariadenia a výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka alebo dieťa školy alebo
školského zariadenia určenej v prílohe č.1 tohto nariadenia.
§7
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. 03. 2015
2) Zrušuje sa :
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2014 zo dňa 18. 02. 2014 o financovaní základnej
umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na rok 2014 v znení Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Sereď č. 10/2014.
V Seredi dňa 12. 02. 2015

Ing. Martin Tomčányi. v. r.
primátor mesta Sereď

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 12. 02. 2015 uznesením číslo
13/2015
Deň vyhlásenia: 13. 02. 2015
Deň zvesenia: 01. 03. 2015

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy,
materských škôl a školských zariadení zriadených v meste Sereď:
Výška finančných príspevkov na prevádzku a mzdy v školách a školských zariadeniach

Škola, školské zariadenie
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa
Komenského ul. č. 1136/36, Sereď
individuálna forma vyučovania
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa
Komenského ul. č. 1136/36, Sereď
skupinová forma vyučovania

Výška finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku
na žiaka/dieťa/ ostatných osôb
na rok 2015 v €
802,031

492,476

Materská škola Ul. D. Štúra č. 2116/36, Sereď

1837,113

Materská škola Komenského ul. č. 1137/37, Sereď

1672,957

Školský klub detí pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho
ul. č. 763/7A, Sereď

109,225

Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského,
Komenského ul. č. 1227/8, Sereď

109,133

Centrum voľného času pri ZŠ Juraja Fándlyho,
Fándlyho ul. č. 763/7A, Sereď

172,205

Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa
Komenského, Komenského ul. 1227/8, Sereď

172,597

Školská jedáleň pri ZŠ Juraja Fándlyho ul. č. 763/7A,
Sereď

109,262

Školská jedáleň pri ZŠ Jana Amosa Komenského
Komenského ul. č. 1227/8, Sereď

102,299

Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv.
Cyrila a Metoda Komenského ul. 3064/41, Sereď

109,180

