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Podľa §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §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, vydáva toto:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo
č. 1/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území mesta Kolárovo
Článok 1
Premet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) mesta určuje výšku a účel použitia dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka1 základnej umeleckej školy (ďalej len ZUŠ), na dieťa materskej
školy (ďalej len MŠ) a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo, ktoré sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
(ďalej len MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.2
Článok 2
Príjemca dotácie
1.

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú:
a) Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta,
b) Mesto Kolárovo za školské zariadenia bez právnej subjektivity a na správu objektov
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
c) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba
a fyzická osoba ako zriaďovateľ ZUŠ, MŠ, jazykovej školy a školských zariadení,
ktoré majú sídlo na území obce, ak o dotáciu požiada3.
Článok 3
Výška a účel dotácie

1.

Výška dotácie na kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča
jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

1 ust. § 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 zmien a doplnkov.
2 § 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3 ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Kolárovo, výška dotácie na správu objektov škôl a školských zariadení podľa počtu detí
MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je určená v prílohe č. 1 tohto VZN.
Výška dotácie na kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča
jazykovej školy a dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby,
ktoré o to žiadali, je určená v prílohe č. 2 tohto VZN.
Dotácia uvedená v prílohe č.1 a č.2 tohto VZN môže byť počas roka upravená len formou
VZN.
Výška dotácie podľa odseku 1 a ods. 2 článku 3 tohto VZN je stanovená jednou sumou
na prevádzku a mzdy na jedno dieťa/žiaka na rok podľa jednotlivých škôl a školských
zariadení v eurách.
Pod pojmom výdavky na mzdy na účely tohto VZN sa rozumie: výdavky na hrubé mzdy
vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia
za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom, výdavky na odvody
do poistných fondov, výdavky na bežné transfery (rozpočtová položka 610, 620, 640
odchodné a odstupné )4 hradených zamestnávateľom za pedagogických a
nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.
Pod pojmom výdavky na prevádzku na účely tohto VZN sa rozumie: bežné výdavky,
ktoré sú v ekonomickej klasifikácií4 uvedené v rámci hlavnej kategórie 600 okrem
výdavkov uvedených v odseku č.5 článku 3 tohto VZN.
Ročná výška finančných prostriedkov pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin
dotácie podľa odseku 1 a ods. 2 článku 3 tohto VZN a
- počtu žiakov ZUŠ od piatich rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku,
- počtu poslucháčov jazykovej školy,
- počtu detí MŠ,
- počtu žiakov v školských klubov detí (ďalej len ŠKD) z nultého až piateho ročníka ZŠ,
- počtu detí v centre voľného času5,
- počtu detí MŠ a žiakov ZŠ na činnosť zariadení školského stravovania,
- na správu objektov škôl a školských zariadení podľa počtu detí materských škôl
a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
uvedených vo „Výkaze Škôl (MŠVVŠ SR ) 40 - 01“ – výkaz o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ
a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta, podľa stavu k 15.09. príslušného
kalendárneho roka.
Príjemca dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu výdavkov na prevádzku
a mzdy.
So súhlasom zriaďovateľa je možné z dotácii financovať aj kapitálové výdavky.
Článok 4
Lehoty

1.

Dotácia sa poskytuje príjemcom, ktorých zriaďovateľom nie je Mesto Kolárovo na základe
žiadosti doručenej pre Mesto Kolárovo do 25. septembra predchádzajúceho rozpočtového
roka. Prílohu žiadosti tvorí „Výkaz Škol (MŠVVŠ SR ) 40 - 01“ – výkaz o počte žiakov
ZUŠ, detí MŠ a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta, podľa stavu k 15.09.
príslušného kalendárneho roka.

4 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8.decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
5 § 6ods.12. písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo sú povinné
predložiť mestu štatistické výkazy Škol ( MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku do 25. septembra predchádzajúceho rozpočtového roka.
Mesto Kolárovo oznámi príjemcom dotácie výšku finančných prostriedkov určených podľa
tohto VZN do 31.1. príslušného kalendárneho roka6, resp. pri zmene tohto VZN do 14 dní
po nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým zmena bola vykonaná. Finančné prostriedky
určené prijímateľom dotácií podľa tohto VZN sú záväzné pri zostavení a schválení
rozpočtu mesta.
Mesto poskytne príjemcovi finančné prostriedky vypočítané podľa ods.7) článku 3 tohto
VZN mesačne maximálne vo výške jednej dvanástiny, minimálne vo výške 95 % z jeho
výšky na príslušný kalendárny rok, do 25. dňa príslušného mesiaca. Dotácia sa vyrovná
najneskôr v priebehu prvého týždňa decembra aktuálneho roka na 100%-nú hodnotu
dotácie podľa platného VZN.
V prípade, že rozpočet mesta nie je schválený na daný rozpočtový rok, postupuje sa
v zmysle predchádzajúceho bodu takým spôsobom, aby boli rešpektované ustanovenia
zákona o rozpočtovom provizóriu7.
Dotácia bude poskytovaná prijímateľovi dotácie v celých eurách bez desatinných miest.
V prípade, že finančné prostriedky v zmysle tohto VZN nebudú vyčerpané do 31.12.
príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť vrátiť späť na účet
mesta do 15. januára nasledujúceho roka8.
Prijímateľ dotácií je povinný odovzdať vyúčtovanie
poskytnutých finančných
prostriedkov v zmysle tohto VZN do 15. januára nasledujúceho roka. K vyúčtovaniu
pripojí správu o hospodárení, správu o použití dotácie, vecné vyčíslenie použitých
finančných prostriedkov nasledovne: finančné prostriedky použité na mzdy, na odvody,
na energiu a na ostatné tovary a služby, komentár a výkaz všetkých záväzkov
a pohľadávok ku dňu 31.decembra predchádzajúceho roka.

Článok 5
Kontrola použitia dotácie
1.
2.
3.
4.

Kontrola hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami sa riadi zákonom
o finančnej kontrole a audite9.
Oprávnenými osobami na vykonania finančnej kontroly v rozsahu poskytnutej dotácie sú
zamestnanci mesta Kolárovo, poverení primátorom mesta a hlavný kontrolór.
Príjemca dotácie je povinný predložiť na kontrolu doklady preukazujúce hospodárne,
efektívne, účinné a účelové vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené
a použité, je príjemca povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie na bankový
účet mesta Kolárovo do 30 dní odo dňa zistenia porušenia.

6 ust. § 6 ods.12 písm. f) 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.
7 §11 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
8 §7 ods. 6 zákona č. 583/2004, Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
9 §6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z.z. s odvolávkou na zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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Článok 6
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.

Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území Mesta Kolárovo, neupravené týmto všeobecne záväzným
nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy10.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kolárovo prijalo Mestské zastupiteľstvo
Mesta Kolárovo dňa 3.5.2019 na svojom zasadnutí pod číslom 102/2019.
Toto VZN nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť pätnástym dňom od jeho
vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli Mesta Kolárovo, tj. 25.5.2019.

V Kolárove 20.05.2019

Árpád Horváth
Primátor mesta

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

16.04.2019

Návrh VZN bol zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:

16.04.2019

Prijaté VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
a na webstránke mesta:

21.05.2019

Toto VZN je účinné od:

05.06.2019

10 napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 1
Dotácia na kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča
jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kolárovo podľa Článku 3 ods.1) tohto VZN.
Dotácia v €
na 1 dieťa, žiaka,
poslucháča,
stravníka

Kategória škôl a školských zariadení

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo – zapísané dieťa

2124,42

Materská škola, Lesná 10, Kolárovo – zapísané dieťa
2124,42

Školský klub detí, V.Palkovicha 3, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Františka
Rákocziho II. s vyučovacím jazykom maďarským -II.Rákóczi Ferenc Alapiskola,
V.Palkovicha 3, Kolárovo
Školský klub detí, Školská 6, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Mateja Korvína
s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo
Školský klub detí, Rábska 14, Kolárovo ako súčasť Základnej školy Jána Amosa
Komenského, Rábska 14, Kolárovo
Centrum voľného času - Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo pre prijaté dieťa
s trvalým pobytom v Kolárove do dovŕšenia 15 rokov veku
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo (od
troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku) -spolu za ZUŠ
Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo
- pre potencionálneho stravníka - dieťa zapísané do materskej školy
- pre potencionálneho stravníka- žiak základnej školy
Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo –pre potencionálneho stravníka – žiak základnej
školy

502,84
na 1 žiaka 0-5 ročníka
základnej školy

502,84
na 1 žiaka 0-5 ročníka
základnej školy

502,84
na 1 žiaka 0-5 ročníka
základnej školy

327,11
Indiv.forma: 1314,34
Skupinová forma:

429,17
250,35
201,17
201,17

Školská jedáleň, Brnenské nám.16, Kolárovo ako súčasť Materskej školy
s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo – pre
potencionálne ho stravníka- dieťa zapísané do materskej školy bez elokovaných tried

413,63

Výdajná školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo, ako súčasť Materskej školy
s výchovným jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo – pre
potencionálneho stravníka elokovanej triedy- dieťa zapísané do materskej školy

158,19

Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Lesná 10, Kolárovo - pre
potencionálneho stravníka všetkých tried- dieťa zapísané do materskej školy

158,19

Správa školských objektov podľa počtu detí v materských školách a žiakov základných
škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo:

116,50
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Príloha č. 2

Dotácia na kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení podľa Článku 3
ods. 2) tohto VZN.

Dotácia v € na 1 dieťa,
žiaka, stravníka

Kategória škôl a školských zariadení

Príjemca dotácii:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, ako
zriaďovateľ Cirkevnej spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
na nasledovné organizačné zložky a časti:
Cirkevná základná škola s materskou školou Panny Márie s vyučovacím
jazykom maďarským – Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Óvoda,
Brnenské námestie 15, Kolárovo - Gúta – časť materská škola- zapísané dieťa
do materskej školy
Školský klub detí, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť Cirkevnej
spojenej školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo

2124,42

502,84
na 1 žiaka 0-5 ročníka
základnej školy

Školská jedáleň, Brnenské námestie 15, Kolárovo ako súčasť Cirkevnej spojenej
školy Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo - za deti základnej školy
do 15 rokov veku a pre deti v materskej škole
- pre potencionálneho stravníka - dieťa zapísané do materskej školy
- pre potencionálneho stravníka- žiak základnej školy
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413,63
201,17

