
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

MESTO  SEREĎ 
 

č.2/2011 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia 
na území mesta Sereď 

Schválené MsZ v Seredi  dňa : 11.1.2011 
Účinnosť od : 25.1.2011 

 



VZN č. 2 /2011 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 

umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na 
území mesta Sereď 

Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle § 6 a ll , ods. 4 písm. g) zákona č. 36911990 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, § 19 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

§l 
Základné ustanovenia 

l) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku 
materskej školy, základnej umeleckej školy, školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Sereď a výšku dotácie na žiaka ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, ktorej 
zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza, ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky. 1

) 

2) Mesto Sereď vykonáva rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného 
predpisu 2

) pre základnú umeleckú školu, materskú školu a školské zariadenia vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti. Pre žiaka ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi poskytne 
dotáciu vo výške l OO % dotácie na žiaka ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sered' 3

) , 

ak Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza o dotáciu požiada. 

§2 
Vymedzenie pojmov 

l) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyplácané pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v 
rozsahu ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na poistné a príspevok do 
poisťovní hradené zamestnávateľom a výdavky na nemocenské dávky a úrazové 
dávky hradené zamestnávateľom podl'a osobitných predpisov. 
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2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, určená na krytie nevyhnutných bežných 
výdavkov škôl a školských zariadení súvisiacich s prevádzkou a údržbou, na zabezpečenie 
opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov a na materiálno-technické zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

3) Právnické osoby, ktorým sa poskytujú dotácie z rozpočtu mesta Sereď, zodpovedajú za 
hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich použití zachovávať hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť: 
a) hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 

tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality, 
b) efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným 

verejným prostriedkom, 
c) účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom 

činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. 

§3 
Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je základná umelecká škola, materská škola, 
centrum voľného času, školské zariadenia zriadené pri základných školách, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Sereď a Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, ktorá je 
zriaďovateľom CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi, pri ktorej je zriadený školský klub detí, ak 
o dotáciu požiada. 

§4 
Určenie výšky a účelu dotácie 

l) Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určuje ako súčin počtu žiakov 
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka4

) a ročnej výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku na žiaka upravenej týmto VZN. Ročná suma dotácie sa poskytuje v celých eurách 
bez desatinných miest, po matematickom zaolaúhlení 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. l tohoto všeobecne záväzného 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 všeobecne záväzného nariadenia. 
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4) Štatutárny orgán prijímateľa dotácie, ktorý je subjektom verejnej správy, je povinný 
zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľúovali iba v take~ výške, aká zodpovedá rozsahu 
plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy.5 

§5 
Termín poskytnutia dotácie 

Mesto poskytne príjemcovi dotáciu mesačne vo výške 1/12 zo schválenej ročnej sumy dotácie 
do 25. dúa príslušného kalendárneho mesiaca. 

§6 

Zúčtovanie dotácie 

Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku je povinný zúčtovať dotáciu s mestom Sereď 
štvrťročne do 25. dúa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Spôsob zúčtovania dotácie určuje 
poskytovateľ dotácie. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta 
Sereď do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

§7 
Záverečné ustanovenia 

l) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa 
vzťahujú príslušné právne predpisy 6

). 

2) Účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č.5 /2009 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 dodatku č.l /2010. 

3) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi uznesením číslo 14/2011 
zo dúa ll. O 1.20 ll. 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dúom 25.01.2011. 



Príloha č.l) 
Výška dotácie na 
v zriaďovateľskej 
MŠSR 

Príloha č.2) 
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rok 20 ll na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení 
pôsobnosti mesta Sereď, zaradených v sieti škôl a školských zariadení 

Výška dotácie na rok 20 ll na prevádzku a mzdy na žiaka ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská arcidiecéza, zaradeného 
v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR 

V Seredi dňa 11.01.2011 

Ing. Martin Tomčán Y'i-----*---
primátor mesta 

l) ust. § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej sp ráve v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niek.iorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

2) Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení 

3) ust. § 6 ods.l2 písm. g) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v ško lstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 

4) Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení a §7 ods.l2 

zákona č.597/2003 Z.z. 

5) § 19 ods. 4, 6 zákona č .. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

6) napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, §§ 9-16 zákona 583/2004 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
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Príloha č. l) k VZN č.2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď 

Výška dotácie na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení v zriaďovatel'skej 

pôsobnosti mesta Sereď, zaradených v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR : 

Kategória škôl a školských Dotácia na mzdy a prevádzku 
zariadení na žiaka l rok 2011 v € 

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetot'ía, 470,38 
Komenského ul. č. 1136/36, Sereď 

1897,88 
Materská škola, Ul. D. Štúra 2116/36, Sered' 

Materská škola, Ul. Komenského 113 7/3 7, Sereď 1702,92 

Školský klub detí pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho 354,20 
ul. 763/7 A, Sereď 

Školský klub detí pn zš Pavla Országha 357,52 
Hviezdoslava, Komenského ul. 3064/41 , Sereď 

Školský klub detí pri ZŠ Jana Amosa Komenského, 399,58 
Komenského u l. 122 7/8, Sereď 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Juraja 138,20 
Fándlyho, Fándlyho ul. 763/7 A, Sereď 

Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ Jana 80,00 
Amosa Komenského, Komenského ul. 1227/8, Sereď 

Centrum vol'ného času Jun i or, Ul. Komenského 177,78 
1227/8, Sereď 

Školská jedálet'í pri ZŠ Juraja Fándlyho, Fándlyho ul. 84,78 
763/7 A, Sereď 

Školskájedálet'í pri ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava, 78,28 
Komenského ul. 3064/41 , Sereď 
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Príloha č. 2) k VZN č.2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď 

Výška dotácie na rok 2011 na prevádzku a mzdy na žiaka Školského klubu detí pri CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda v Seredi v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavská 
arcidiecéza, zaradeného v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR : 

Kategória škôl a školských Dotácia na mzdy a prevádzku 
zariadení na žiaka l rok 2011 v € 

Školský klub detí pn CZŠ sv. Cyrila a 368,98 
Metoda, Komenského ul. 3064/41 , Sereď 


