MESTO SEREĎ

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Sereď
č. 15/2012 zo dňa 11.12.2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia na území mesta Sereď na rok 2013

Schválené MsZ v Seredi dňa: 11.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013

Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 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. d) 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. 15/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď na rok
2013 (ďalej len „nariadenie“):

§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto nariadenie určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na kalendárny rok 2013 na
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a žiaka školského zariadenia, ktorého
je mesto Sereď zriaďovateľom.
2) Mesto Sereď poskytne na základe žiadosti zriaďovateľa dotáciu na prevádzku a mzdy na
žiaka Školského klubu detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Seredi
dotáciu vo výške 100 % z priemernej sumy určenej na prevádzku a mzdy na žiaka školských
klubov detí, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom.
§2
Určenie výšky dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre školu alebo školské zariadenie sa určuje ako
súčin počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka upravenej týmto nariadením. Ročná suma dotácie sa
poskytuje v celých eurách bez desatinných miest, po matematickom zaokrúhlení súčinu.
2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, školského strediska
záujmovej činnosti, centra voľného času a zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Sereď je vyčíslená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
3) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu
detí pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej
cirkvi Trnavská arcidiecéza je vyčíslená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
4) Mesto Sereď poskytne mesačne prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 1/12 z dotácie
určenej podľa ods. 1.
§3
Účel dotácie
1) Dotácia na mzdy podľa § 1 ods. 1 je určená na bežné výdavky zahŕňa v výdavky na mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyplácané pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia, výdavky na poistné,
príspevky do poisťovní, výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené
zamestnávateľom.
2) Dotácia na prevádzku je určená na krytie nevyhnutných bežných výdavkov škôl
a školských zariadení súvisiacich s ich prevádzkou a údržbou a na materiálno-technické
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

§4
Termín poskytnutia dotácie
Mesto poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne do 25. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
§5
Zúčtovanie dotácie
1) Prijímateľ dotácie na prevádzku a mzdy je povinný zúčtovať dotáciu poskytovateľovi
štvrťročne do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
2) Prijímateľ dotácie na prevádzku a mzdy podľa § 1 ods. 3 predloží k zúčtovaniu výkazy za
sledované obdobie.
3) V prípade, že prijímateľ dotácie túto nevyčerpá do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Sereď do 31.12.
§6
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 14.02.2012 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď v znení Všeobecne záväzného nariadenia
č. 14/2012 z 11.12.2012.
2) Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením číslo
268/2012 zo dňa 11.12.2012.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013

Príloha č.1
Výška dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, ktorých
je mesto Sereď zriaďovateľom
Príloha č.2
Výška dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka Školského klubu detí pri Cirkevnej

základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Seredi
V Seredi dňa 11.12.2012

podpísané
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Deň vyhlásenia: 12.12.2012

Deň zvesenia:

1. Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2012
Výška dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení, ktorých je mesto
Sereď zriaďovateľom:
Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka / rok 2013 v €

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa,
Komenského ul. č. 1136/36, Sereď

497,000

1519,247
Materská škola, Ul. D. Štúra 2116/36, Sereď
Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, Sereď

1519,247

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

294,943

Školský klub detí pri ZŠ Pavla Országha
Hviezdoslava, Komenského ul. 3064/41, Sereď

294,947

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

294,949

Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Juraja
Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7A, Sereď

178,078

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

178,083

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

102,392

Školská jedáleň pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava,
Komenského ul. 3064/41, Sereď

98,411

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 15/2012
Výška dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka Školského klubu detí pri Cirkevnej

základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Seredi :
Kategória škôl a školských zariadení
Školský klub detí pri Cirkevnej základnej
škole sv. Cyrila a Metoda, Komenského ul.
3064/41, Sereď

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka / rok 2013 v €

294,950

