VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA č. 18 / 2009
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského
zariadenia
so sídlom na území mesta Nemšová

Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej vo veciach územnej samosprávy v zmysle :
 § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov,
 § 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,
 § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 § 7 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. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len VZN ) :

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie ( VZN ) určuje výšku dotácie na osobné a prevádzkové
náklady na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a na dieťa školského
zariadenia na príslušný kalendárny rok, ktoré majú sídlo na území mesta Nemšová a ktoré sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
2. Podmienkami na poskytnutie dotácie sú :
a) sídlo zriaďovateľa alebo školského zariadenia v meste Nemšová
b) zaradenie v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR
c) vydaná zriaďovacia listina
d) vek detí a žiakov od 2 do 15 rokov
e) písomná žiadosť zriaďovateľa o poskytnutie dotácie
f) vyplnený a odoslaný zriaďovateľom príslušný výkaz Škol ( MŠ SR ) 40-01
g) uzatvorená písomná zmluva o poskytnutí dotácie medzi poskytovateľom - mestom
Nemšová a žiadateľom

Článok 2
Príjemca dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú :
a) Školy a školské zariadenia, ktorých je mesto Nemšová zriaďovateľom :
 Materská škola, ul. Odbojárov, Nemšová
 Základná umelecká škola Nemšová
 Školský klub detí pri Základnej škole, Ul. J. Palu 2/3, 91441 Nemšová
 Školská jedáleň pri Základnej škole, Ul. J. Palu 2/3, 91441 Nemšová
b)

Školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná
cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba a fyzická osoba
ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy, materskej školy a školských
zariadení, ktoré majú sídlo na území mesta Nemšová :
 Školský klub detí pri Spojenej katolíckej škole Nemšová
 Centrum voľného času pri Spojenej katolíckej škole Nemšová

2. Mesto Nemšová 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení zriaďovateľom škôl a školských zariadení uvedených v ods. 1 písm. b) tohto
článku len na základe ich písomnej žiadosti.
3. Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie :
a) písomná forma
b) doručenie mestu Nemšová do 30.09. predchádzajúceho roku, na ktorý sa žiadosť
o dotáciu vzťahuje
c) pre aké školské zariadenia žiadateľ žiada dotáciu
d) číslo účtu, na ktorý žiadateľ žiada poukazovať dotáciu

Článok 3
Výška a účel dotácie
1. Mestu Nemšová sú poukazované finančné prostriedky pre základné umelecké školy,
materské školy a školské zariadenia v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a v súlade s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
2. V závislosti na výške takto poukázaných finančných prostriedkov pre mesto Nemšová
určuje týmto VZN dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na
dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nemšová.
3. Výška dotácie je podmienená počtom detí a žiakov ZUŠ, materskej školy a školského
zariadenia vo veku 2 až 15 rokov, vykázaných v štatistickom výkaze Škol ( MŠ SR ) 4001 k 15.09. predchádzajúceho kalendárneho roku.
4. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na osobné a prevádzkové náklady na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce ako aj výška dotácie na príslušný kalendárny rok
na osobné
a prevádzkové náklady na žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom

uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je
určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia.
5. Prijímateľ dotácie podľa Článku 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť, účelnosť a účinnosť jej použitia.
6. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.
7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku dotácií jednotlivým poskytovateľom
v závislosti od výšky výnosu dane z príjmov pre mesto Nemšová v príslušnom
kalendárnom roku.

Článok 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1. Mesto Nemšová poskytne príjemcovi podľa Článku 2 dotáciu mesačne v celých eurách
vo výške 1/12 z dotácie na príslušný kalendárny rok, a to v termíne do 25. dňa
príslušného mesiaca.
2. Dotácia sa poskytne na účet žiadateľa uvedený v žiadosti o dotáciu. O každom poukázaní
dotácie bude žiadateľ písomne informovaný „avízom o poukázaní finančných
prostriedkov“.
Článok 5
Použitie dotácie
1. Termín použitia dotácie je do 31.12. príslušného kalendárneho roku.
2. Spôsob a účel použitia dotácie je len na úhradu prevádzkových a mzdových nákladov.
3. Žiadateľ je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia
poskytnutej dotácie, zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade
so zákonom o účtovníctve.
4. Žiadateľ je povinný vyúčtovať poskytnutú dotáciu v lehote, v rozsahu a spôsobom
( analýza príjmov a výdavkov ) ustanovených v zmluve o poskytnutí dotácie.
5. Spôsob a termíny vrátenia nevyužitej dotácie : na účet mesta 25124-202/0200 do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.

Článok 6
Spôsob vykonania kontroly použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami
pridelenými podľa tohto VZN vykonáva mesto Nemšová a ostatné oprávnené orgány.

2. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť všetky potrebné doklady, preukazujúce
hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 16.12.2009.
2. Zmeny alebo doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením mestského
zastupiteľstva.
3. Podľa tohto VZN sa poskytne dotácia žiadateľom od 01.01.2010.
4. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli v meste.
5. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so
sídlom na území mesta Nemšová neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením,
sa vzťahujú príslušné právne predpisy.

V Nemšovej dňa 30.11.2009

Ján M i n d á r
primátor mesta

