Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č.3/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2010
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Kežmarok v zmysle § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 12, písmeno d) zákona 596/2003 Zb. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre
územie mesta Kežmarok toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl.1
Základné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka a dieťa školy a školského zariadenia na kalendárny rok v školách a školských
zariadeniach na území mesta Kežmarok. Toto VZN určuje výšku dotácie v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a v zriaďovateľskej
pôsobnosti zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení.
Čl.2
Dotácie na žiaka
Mesto Kežmarok určuje nasledovnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jedného
žiaka a dieťa v € na kalendárny rok :
Kategória školy, školského zariadenia
mesta
Dieťa materskej školy vo veku
do 3 rokov
Dieťa materskej školy vo veku
od 3 rokov
Dieťa materskej školy pri
zdravotníckom zariadení
Žiak základnej umeleckej školy
v individuálnej forme vyučovania
Žiak základnej umeleckej školy
v skupinovej forme vyučovania
Žiak školského klubu detí
Žiak centra voľného času
Žiak školského strediska záujmovej

v zriaďovateľskej pôsobnosti
cirkevného
súkromného
zriaďovateľa
zriaďovateľa

x

x

x

1 755,36

1 560,31

1 560,31

x

x

2 337,62

682,37

x

x

419,92

x

x

339,75
181,19
181,19

302,92
x
160,03

x
x
x

činnosti
Potenciálny stravník - žiak základnej
školy

72,11

64,17

x

Čl.3
Dotácie na školu a školské zariadenie
Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin ročnej výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na jedného žiaka a dieťa podľa článku 2 tohto VZN a počtu
žiakov a detí k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské
zariadenie vykázali v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01.
Čl.4
Poskytnutie dotácie
Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť v zmysle § 6, ods.12, písm. b)
zákona 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Termín podania
písomných žiadostí je do 15.októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu
roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.
Ročná dotácia sa poskytuje príjemcovi dotácie mesačne vo výške jednej dvanástiny
v celých € bez desatinných miest po matematickom zaokrúhlení súčinu.
Čl.5
Použitie a zúčtovanie dotácie
Príjemca dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy
a prevádzku.
Príjemca dotácie je povinný štvrťročne vždy k 25.dňu nasledujúceho mesiaca
preukazne dokladovať oddeleniu školstva MsÚ Kežmarok čerpanie poskytnutej dotácie v
zmysle dohodnutého výkazníctva medzi mestom Kežmarok a príjemcom dotácie.
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je
príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12. aktuálneho
kalendárneho roka.
Čl.6
Kontrola použitia dotácie
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN vykonáva mesto Kežmarok a ostatné oprávnené orgány.
Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku je povinný predložiť všetky doklady,
preukazujúce vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

Čl.7
Záverečné ustanovenia
1. VZN č.3/2011 schválilo MsZ v Kežmarku uznesením č.15 /2011 dňa 03.02.2011.
2. VZN č.3/2011 nadobúda účinnosť 15.deň po zverejnení na úradnej tabuli.
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