VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2019/IV
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi
neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy,
neštátnej materskej školy a neštátneho školského zariadenia
Mesto Lipany na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. j) 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 § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku zriaďovateľovi neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy,
neštátnej materskej školy (ďalej len „neštátne školy“) a neštátneho školského zariadenia.
Článok 1
Podmienky poskytnutia dotácie
1. Mesto Lipany poskytne dotáciu zriaďovateľovi neštátnej školy a neštátneho školského
zariadenia na základe žiadosti v písomnej alebo elektronickej podobe so zaručeným
elektronickým podpisom.
2. Žiadateľ o poskytnutie dotácie musí spĺňať tieto podmienky:
a) sídlo neštátnej školy a neštátneho školského zariadenia, pre ktoré žiadateľ požaduje
dotáciu, musí byť na území mesta Lipany,
b) neštátna škola a neštátne školské zariadenie, na ktoré žiadateľ požaduje poskytnúť
dotáciu, musí byť zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Článok 2
Podrobnosti financovania
1. Pre poskytnutie dotácie zriaďovateľ neštátnej školy a neštátneho školského zariadenia
poskytne mestu Lipany nasledovné údaje:
- pre základnú umeleckú školu – počet žiakov v individuálnej a skupinovej forme vzdelávania
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
- pre jazykovú školu - počet žiakov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského
roka,
- pre materskú školu – počet detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
- pre školský klub detí – počet detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského
roka,
- pre centrum voľného času – počet detí podľa stavu k 1. januáru príslušného kalendárneho
roka s trvalým pobytom na území mesta Lipany,
- pre iné školské zariadenia – počet detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho
školského roka.
2. Pre základnú umeleckú školu, jazykovú školu, centrum voľného času a iné školské
zariadenia okrem školskej jedálne (z článku 1) zriaďovateľ poskytne informácie o počte
žiakov a detí do dovŕšenia 15 rokov veku. Dátum rozhodujúci na určenie veku žiaka je 1.
január kalendárneho roku, v ktorom sa uskutočňuje zisťovanie.
3. Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci prijatí na základe
rozhodnutia riaditeľa neštátnej školy alebo neštátneho školského zariadenia.

4. V prípade zmeny údajov uvedených v žiadosti je zriaďovateľ neštátnej školy a školského
zariadenia povinný túto zmenu nahlásiť mestu Lipany do 15 dní.
Článok 3
Lehota na predloženie údajov
1. Zriaďovateľ neštátnej školy a neštátneho školského zariadenia doručí žiadosť aj
s požadovanými údajmi podľa Článku 2 najneskôr do 20. januára kalendárneho roku
2. Ak neštátna škola alebo neštátne školské zariadenie začína svoju činnosť od 1.
septembra, jej zriaďovateľ doručí žiadosť aj s požadovanými údajmi podľa Článku 2
najneskôr do 15. septembra kalendárneho roku. .
2. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu: Mesto Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71
Lipany.
Článok 4
Určenie výšky dotácie
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka neštátnej školy a neštátneho
školského zariadenia sa stanoví v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Lipany,
ktorým sa určuje výšku finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na
úseku školstva platným pre príslušný kalendárny rok a § 6 ods. 12 písm. j) 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 (príloha 1).
2. Celková výška dotácie sa určuje súčinom výšky dotácie na dieťa a žiaka a počtu detí a
žiakov zistených na účely financovania podľa Článku 2 (ak zákon neurčuje inak).
3. Dotácia sa poskytuje v celých Eurách po zaokrúhlení súčinu.
Článok 5
Poskytovanie dotácie
1. Finančné prostriedky sa zriaďovateľovi neštátnej školy a neštátneho školského zariadenia
poskytujú mesačne v lehote do 25. dňa v mesiaci.
2. Zriaďovateľ neštátnej školy alebo neštátneho školského zariadenia prevedie pridelenú
dotáciu v plnej výške na účet neštátnej školy alebo neštátneho školského zariadenia.
3. Pri zmene rozpočtu mesta sa nová výška dotácie na dieťa a žiaka prepočítava na celý
kalendárny rok.
Článok 6
Zúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu zúčtovať raz ročne, najneskôr do 25. dňa
po skončení kalendárneho roka.
2. V prípade nevyčerpania poskytnutej dotácie v plnej výške, je prijímateľ dotácie
nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť na účet mesta Lipany najneskôr do 31. 12.
kalendárneho roka.
Článok 7
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia a pridelenými finančným i prostriedkami
vykonávajú:

- poverení zamestnanci prijímateľa dotácie,
- hlavný kontrolór mesta Lipany,
- ostatní zamestnanci mesta Lipany v súlade s kontrolným systémom samosprávy mesta
Lipany,
- ostatné oprávnené orgány.
2. V prípade porušenia pravidiel a účelu použitia dotácie je príjemca dotácie povinný vrátiť
plnú výšku neoprávnene použitej dotácie.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Na Všeobecne záväznom nariadení o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
zriaďovateľovi neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy, neštátnej
materskej školy a neštátneho školského zariadenia sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Lipanoch na svojom IV. zasadnutí dňa 24.01.2019.
2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku zriaďovateľovi neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy,
neštátnej materskej školy a neštátneho školského zariadenia prerokované a schválené na
XXXI. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Lipanoch, účinné od 23.06.2017 zostávajú
v pôvodnom znení.
3. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
zriaďovateľovi neštátnej základnej umeleckej školy, neštátnej jazykovej školy, neštátnej
materskej školy a neštátneho školského zariadenia nadobúda účinnosť dňa 08.02.2019.

V Lipanoch 24.01.2019
Ing. Vladimír Jánošík, v.r.
primátor mesta

Príloha č. 1
Určenie výšky dotácie na žiaka neštátnej školy alebo dieťa neštátneho školského zariadenia.

Škola/Školské zariadenie
Súkromná materská škola
Julinka, Kuzmányho 11,
Lipany

Poskytnutá dotácia na dieťa/žiaka
na mzdy

na prevádzku

Dotácia na žiaka
spolu

1 742,40 €

132,00 €

1 874,40 €

Dôvodová správa
Zmenou všeobecne záväzného nariadenia sa reaguje na zmenu Všeobecne záväzného
nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií
na úseku školstva.
Podľa ustanovenia § 6 ods. 12 písm. j) 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 mesto Lipany poskytne na dieťa a žiaka neštátnej školy a neštátneho školského
zariadenia finančné prostriedky vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na
dieťa a žiaka školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Všeobecne záväzným nariadením bol mzdový normatív pre materské školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Lipany stanovený na 1 980,00 €, z toho 88 % predstavuje sumu
1 742,40 €. Prevádzkový normatív pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Lipany bol stanovený na 150,00 €, z toho 88 % predstavuje sumu 132,00 €.

V Lipanoch 16.01.2019

Ing. Lenka Lukáčová, v.r.
odborný zamestnanec školského úradu

