Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 27. 11. 2018
VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 14. 12. 2018
VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2019

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, § 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 a nariadenie vlády SR č. 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a príslušných ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z.
zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie
mesta Nová Dubnica

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Dubnica č. 14/2018
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na
dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom
na území mesta Nová Dubnica

Článok 1
Základné ustanovenia
Účelom tohto VZN je určiť:
1. Podrobnosti financovania:
a) základnej umeleckej školy, materskej školy, centra voľného času, školského klubu
detí, zariadení školského stravovania pre žiakov základnej školy a detí materskej
školy na príslušný kalendárny rok, ktorých zriaďovateľom je mesto Nová Dubnica
b) základnej umeleckej školy, materskej školy, centra špeciálno-pedagogického
poradenstva, školského klubu detí, zariadení školského stravovania pre žiakov
základných škôl a detí materskej školy na príslušný kalendárny rok, ktorých
zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická
osoba a fyzická osoba, ktoré majú sídlo na území mesta Nová Dubnica a ktoré sú na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
2. Výšku a účel použitia dotácie na mzdy a prevádzku.
3. Lehotu na predloženie údajov.
4. Deň v mesiaci, do ktorého mesto poskytne dotáciu na mzdy a prevádzku.
5. Spôsob zúčtovania poskytnutej dotácie na mzdy a prevádzku.
6. Vykonanie kontroly použitia dotácie na mzdy a prevádzku.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
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, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu
v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas vyplácaných
pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za
podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, výdavky za 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 uvedených v článku l ods. 1 tohto VZN a zahŕňa výdavky za tovary a služby
definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácií rozpočtovej klasifikácie
v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu
a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu v položkách 631 až 637
ekonomickej klasifikácie.
3. Mesto Nová Dubnica na základe tohto VZN poskytne dotáciu z finančných prostriedkov
poukázaných mestu podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
4. Rozhodujúcim pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárom roku je
počet detí a žiakov základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v
štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. V školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba
alebo fyzická osoba sa do výkonových ukazovateľov rozhodných na pridelenie dotácií ma
mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku započítava ich počet len do 15 rokov veku
žiaka. Dátumom rozhodujúcim na určenie veku dieťaťa a žiaka je 1. január kalendárneho roka,
na ktorý sa dotácia poskytuje.
5. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej
príslušnej škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie do
zberu údajov.
Článok 3
Príjemca dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú :
a) Školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Nová Dubnica :
• Materská škola, Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica a jej elokované pracoviská:
- na ulici M. Kukučína 787/10, Nová Dubnica,
- na ulici Komenského sady 59/14, Nová Dubnica
- a v Základnej škole, J. Kráľa 33/1, Nová Dubnica
• Školská jedáleň, P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica

•
•
•
•
•
•

Školská jedáleň na ulici M. Kukučína 787/10, Nová Dubnica ako súčasť MŠ P.
Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Školská jedáleň na ulici Komenského sady 59/14, Nová Dubnica ako súčasť MŠ P.
Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Základná umelecká škola Štefana Baláža, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica
Centrum voľného času, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Janka Kráľa 33/1, Nová Dubnica
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy, Janka Kráľa 33/1, Nová Dubnica

b) Školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev
alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba a majú sídlo
na území mesta Nová Dubnica a ktoré o dotáciu požiadajú:
• Súkromná základná umelecká škola, SNP 96, Nová Dubnica
• Školská jedáleň ako súčasť Súkromnej základnej školy, SNP 96, Nová Dubnica
• Školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy, SNP 96, Nová Dubnica
• Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová
Dubnica
• Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová
Dubnica
• Materská škola ako súčasť Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová
Dubnica
• Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Puškinova 806/27, Nová
Dubnica
Článok 4
Výška dotácie, termín a spôsob jej poskytnutia
1. Poskytovateľom finančných prostriedkov je mesto Nová Dubnica. Finančné prostriedky sa
poskytujú formou dotácie. Žiadateľom a príjemcom finančných prostriedkov sú školy
a školské zariadenia definované v článku 3 tohto VZN.
2. Výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je mesto Nová Dubnica na
príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tohto VZN.
3. Výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy, centra špeciálno-pedagogického zariadenia a dieťa školského zariadenia, ktorých
zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická alebo
fyzická osoba sa určuje vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podľa prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tohto VZN.
4. Mesto Nová Dubnica poskytne dotáciu príjemcom pre:
- žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a v skupinovej forme
vzdelávania od 5 rokov do dovŕšenia 25. rokov veku podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorej zriaďovateľom je mesto,
- žiakov súkromnej základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a
v skupinovej forme vzdelávania od 5. rokov do dovŕšenia 15 rokov veku podľa stavu k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zriadenej na území mesta, ktorých
zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická
osoba alebo fyzická osoba,

-

-

-

-

deti materských škôl podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
ktorej zriaďovateľom je mesto alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
a iná právnická osoba alebo fyzická osoba,
žiakov základnej školy v školskom klube detí do 5. ročníka základnej školy podľa stavu k
15. septembru prechádzajúceho kalendárneho roka, ktorých zriaďovateľom je mesto alebo
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická
osoba,
potenciálnych stravníkov – žiakov základnej školy podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúco kalendárneho roka, ktorých zriaďovateľom je mesto,
potenciálnych stravníkov - žiakov základných škôl, štvorročných a osemročných
gymnázií podľa stavu k 15. septembru predchádzajúco kalendárneho roka, ktorých
zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická
osoba alebo fyzická osoba,
deti a žiakov s trvalým pobytom na území mesta v centre voľného času zriadeného
mestom od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku, ktorej zriaďovateľom je mesto,
deti do dovŕšenia 15 rokov veku v centre špeciálno-pedagogického poradenstva podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorej zriaďovateľom je
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická
osoba.
Článok 5
Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie

1. Mesto Nová Dubnica poskytne príjemcovi dotáciu na príslušný kalendárny rok, len na základe
písomnej a úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie, ktorú môže predložiť ak predložil zúčtovanie
už poskytnutej dotácie a spĺňa podmienky stanovené týmto VZN.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ... je prílohou č. 2 tohto VZN.
2. Podmienkou na poskytnutie dotácie pre školy a školské zariadenia je:
a) predloženie kvalifikovaného návrhu rozpočtu škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica na príslušný rok do 15. októbra
kalendárneho roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia
poskytnúť,
b) predloženie písomnej Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok ... pre školy a školské
zariadenia, ktoré majú sídlo na území mesta podľa prílohy článku 3 písm. b) tohto VZN,
v termíne do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na
ktorý sa má dotácia poskytnúť,
c) predloženie čestného vyhlásenia pre zber údajov v zmysle § 7a ods. 5 zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,
d) oznámenie údajov podľa § 7a ods. 1 až 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení najneskôr do 25. septembra
aktuálneho roka,
e) vyplnený a odoslaný zriaďovateľom príslušný výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, ktorým sa
zisťuje počet detí a žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
3. Zriaďovateľ cirkevnej a súkromnej školy alebo školského zariadenia, ktorý žiada mesto Nová
Dubnica o poskytnutie dotácie je povinný k žiadosti doložiť:
a) kópiu rozhodnutia o zaradení cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia alebo
ich elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení vydanú Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR,
b) kópiu zriaďovacej listiny o zriadení cirkevnej a súkromnej školy a školského zariadenia
vydanú zriaďovateľom,
c) kópiu potvrdenia o pridelení IČO vydanú Štatistickým úradom SR, resp. rodné číslo
fyzickej osoby (štatutárneho zástupcu) po písomnom súhlase so spracovaním osobných

údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
d) rozhodnutie RÚVZ o zabezpečení priestorov,
e) kópiu zmluvy o zriadení bankového účtu zriaďovateľa cirkevnej a súkromnej školy
a školského zariadenia,
f) kópie dokladov preukazujúce status právnickej osoby (napr. štatút, stanovy),
g) kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená konať v mene zriaďovateľa a uvedenie jej
kontaktných údajov.
4. Za pravdivé, správne a úplné údaje v žiadosti tohto VZN zodpovedá štatutárny zástupca
žiadateľa o dotáciu.
5. Nesprávne, nepravdivo a neúplne podaná žiadosť je považovaná za neplatnú. Uvedenie
nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu sa bude považovať za
porušenie podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.
6. Mesto Nová Dubnica poskytne príjemcovi podľa článku 3 dotáciu mesačne v celých eurách
stanovenú percentom, ktoré je vypočítané ako podiel rozpočtovanej sumy jednotlivých
zariadení podľa článku 3 na celkovom rozpočtovanom výnose z podielovej dane pre fyzické
osoby /PDFO/ pre mesto Nová Dubnica spolu s právnymi subjektmi. Týmto percentom je
potom prenásobený skutočný mesačný výnos z PDFO , ktorý príde na mesto Nová Dubnica.
Takto sa postupuje 11 mesiacov v roku a 12-ty mesiac sa dopočíta výnos z PDFO tak , aby bol
naplnený rozpočet pre daný subjekt na 100 %, a to do 30. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.
7. Mesto oznámi zriaďovateľom výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31. januára
príslušného roka.
8. Dotácia sa poskytne na účet žiadateľa uvedený v žiadosti o dotáciu. O každom poukázaní
dotácie bude žiadateľ písomne informovaný „avízom o poukázaní finančných prostriedkov“.
9. Mesto Nová Dubnica bude financovať záujmové vzdelávanie v centre voľného času na
území mesta.
10. Mesto si vyhradzuje právo zmeniť výšku dotácií jednotlivým príjemcom v závislosti od výšky
výnosu dane z príjmov pre mesto Nová Dubnica v príslušnom kalendárnom roku.
Článok 6
Použitie dotácie
1. Príjemca dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na úhradu
prevádzkových a mzdových nákladov do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne a účelne.
2. Dotácia na školské stravovanie v základných školách sa poskytne len príjemcovi, ktorý má
zariadenie školského stravovania zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR.
3. Príjemca dotácie má povinnosť:
a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť poskytnutej dotácie a to v súlade s § 19
ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) zabezpečiť vedenie účtovej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom č.
431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
c) nevyčerpanú časť dotácie poskytnutej na príslušný kalendárny rok je príjemca dotácie
povinný vrátiť na účet poskytovateľovi dotácie – mestu Nová Dubnica – na číslo účtu

IBAN SK31 7500 0000 0040 2158 7769 do 31. 12. kalendárneho roka a zároveň je
povinný poslať avízo o úhrade na Ekonomické oddelenie Mestského úradu Nová
Dubnica.
Článok 7
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
1. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica, ktorým boli
poskytnuté finančné prostriedky v zmysle tohto VZN sú povinné ich vyúčtovať v zmysle
platných predpisov.
2. Zriaďovateľ cirkevnej alebo súkromnej školy, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa článku
3 písm. b) v zmysle tohto VZN je povinný predložiť do 31. januára vyúčtovanie poskytnutej
dotácie za predchádzajúci kalendárny rok, podľa prílohy č. 3 tohto VZN. Vyúčtovanie
poskytnutie dotácie je príjemca povinný doručiť na mesto Nová Dubnica.
3. Vyúčtovanie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi je základnou
podmienkou pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom roku.
4. Za pravdivé, správne a úplné údaje vo vyúčtovaní žiadosti tohto VZN zodpovedá štatutárny
zástupca žiadateľa o dotáciu.
Článok 8
Kontrola použitia dotácie
1. Mesto Nová Dubnica je oprávnené vykonávať finančnú kontrolu na úseku hospodárenia
s pridelenými finančnými prostriedkami podľa tohto VZN v zmysle § 6 ods. 22 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 a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Pre účely kontroly podľa predchádzajúceho odseku je príjemca povinných umožniť mestu
Nová Dubnica toho vykonanie kontroly hospodárenia s poskytnutými finančnými
prostriedkami na mzdy a prevádzku a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené osoby na
vykonanie kontroly vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly a predloženia
všetkých požadovaných dokladov, informácií a vysvetlení súvisiacich s vykonávanou
kontrolou.
3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly sú:
- primátor mesta, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov
mesta Nová Dubnica,
- hlavný kontrolór mesta.
4. V prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy o a zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, je príjemca dotácie povinný vrátiť mestu dotáciu vo výške porušenia finančnej
disciplíny. Spôsob a lehotu finančných prostriedkov určí mesto Nová Dubnica príjemcovi
dotácie písomne.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 12. 12. 2018,
uznesením č. 104/2018.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2019.
3. Týmto VZN Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici zároveň ruší Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Nová Dubnica č. 7/2013.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Prílohy:
Príloha č. 1 -

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Dubnica č. ..../2018 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa
materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová
Dubnica

Príloha č. 2 -

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ............. podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov znení neskorších predpisov

Príloha č. 3 -

Vyúčtovanie dotácie za rok .............podľa § 6 ods. 12 a 22 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

znení
neskorších predpisov

