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Mestské zastupiteľstvo mesta Púchov, na základe samostatnej pôsobnosti
podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a s poukazom na § 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 v spojení s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje
výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na príslušný kalendárny rok zriadených na území mesta
Púchov.
1. Súvisiace predpisy:
 zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov,
 zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
 zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu z dane z príjmov
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
 Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
2. Pojmy a skratky
VZN - všeobecne záväzné nariadenie
Mesto Púchov - mesto
MsZ - mestské zastupiteľstvo
Z. z. - zbierka zákonov
§ - paragraf
ods. – odstavec
písm. - písmeno
NV – nariadenie vlády
3. Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, materských škôl
a školských zariadení,
b) lehotu, na predloženie údajov, podľa ktorých budú financovať základné
umelecké školy, materské školy a školské zariadenia,
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c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
(školského klubu detí, centra voľného času, zariadenia školského stravovania,
centra špeciálno - pedagogického poradenstva),
d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky školám a školským
zariadeniam uvedeným v Prílohe č.1.
4. Poskytovanie dotácie
1. Mesto Púchov poskytuje dotácie na kalendárny rok.
2. Prijímateľmi dotácie sú:
a) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov
Príloha č.1,
b) zriaďovatelia uvedení v Prílohe č.1.
3. Podmienkou na pridelenie dotácie zriaďovateľovi podľa ods.2 písm. b) je
predloženie žiadosti zriaďovateľa školy a školského zariadenia do 25.
septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, na ktorý je dotácia
žiadaná. Súčasťou žiadosti je výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a potvrdený
zoznam žiakov školy, kópie rozhodnutí o prijatí s kópiou čestných vyhlásení
pre zber údajov v školskom roku od zákonných zástupcov.
4. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na
prevádzku a mzdy. Prijímateľ dotácie použité finančné prostriedky vynakladá
hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
5. Lehota a výška poskytnutia dotácie
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo jedného žiaka na
kalendárny rok je uvedená v Prílohe č.2 tohto nariadenia.
2. Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin
počtu detí alebo žiakov vykázaných školou alebo školským zariadením
v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ
a ŠZ a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce, Škol
(MŠVVŠ SR) 3-01 o základnej škole k 15. septembru predchádzajúceho roka
a ročnej výšky dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo žiaka podľa
Prílohy č.2 tohto nariadenia. Výška dotácie pre CVČ je napočítaná na základe
počtu vydaných rozhodnutí o prijatí členov záujmových útvarov CVČ s trvalým
pobytom v meste Púchov do CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Púchov
pre školský rok 2017/2018.
Za správnosť údajov uvedených v štatistických výkazoch zodpovedá
štatutárny zástupca školy a školského zariadenia. Riaditeľstvá škôl
a školských zariadení sú povinné poskytnúť tieto výkazy zriaďovateľovi, ktorý
ich v zákonom stanovenom termíne predloží mestu, od ktorého dotáciu žiada.
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3. Určená výška dotácie na žiaka v Prílohe č.2 tohto VZN je vypočítaná
na základe legislatívne daných koeficientov pre kalendárny rok 2018. Objem
finančných prostriedkov je uvedený bez vlastných príjmov konkrétneho
subjektu a bez potrebného dofinancovania subjektu z vlastných prostriedkov
mesta nad rámec poukázaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb.
4. Dotácia bude poskytnutá prijímateľovi mesačne 25. deň príslušného mesiaca
v 1/12 stanoveného ročného rozpisu. Ak 25. deň v mesiaci pripadne na deň
pracovného pokoja, dotácia bude poskytnutá najbližší pracovný deň pred
týmto dňom pracovného pokoja.
5. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia poskytnutej dotácie vykonáva
Mesto Púchov a ostatné oprávnené orgány.
6. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce
hospodárne, účelné a účinné vynaloženie finančných prostriedkov.
6. Zúčtovanie dotácie
1. Zriaďovateľ podľa bodu 4. ods. 2) písm. b) ktorému bola dotácia poskytnutá, je
povinný zúčtovať dotáciu s rozpočtom mesta Púchov v termíne do 31. marcaza obdobie od 01.01. do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Súčasťou vyúčtovania dotácie je predloženie účtovnej závierky za
predchádzajúci kalendárny rok.
2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného roka, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet Mesta Púchov
najneskôr do 27.12. príslušného kalendárneho roka.
3. Ak prijímateľ ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti
a v tomto termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Mesta
Púchov.
7. Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese
mesta Púchov www.puchov.sk v lehote uvedenej v § 6 ods.3 zákona
č.369/1990 zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny a doplnky k VZN schvaľuje MsZ.
3. Dňom účinnosti tohto VZN Mesto Púchov ruší:
VZN č.1/2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
zriadených na území mesta Púchov na rok 2017 vrátane Príloh č.1 a 2.

4

