Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy zriadenej na území obce Dražkovce
________________________________________________________________
Obec Dražkovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 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 zmien a doplnkov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy zriadenej na území
obce Dražkovce , lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude súkromná ZUŠ
financovaná a deň v mesiaci, do ktorého sa poskytujú finančné prostriedky.
Čl. 1
Základné ustanovenia
Účelom tohto VZN je určiť spôsob a výšku poskytnutia finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy zriadenej na území obce
Dražkovce, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Čl. 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie
1/ dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky definované
MF SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 610 /mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania/ a 620 /poistné a príspevok do poisťovní/
2/ dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky
definované MF SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630
/tovary a služby/.
3/ počtom detí rozhodujúcim pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku je počet žiakov
ZUŠ v individuálnej a v skupinovej forme vzdelávania od 5. rokov veku do dovŕšenia
15. roku veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku /výkonový
ukazovateľ/

Čl. 3
Podrobnosti financovania, lehoty
1/ Poskytovateľom finančných prostriedkov je obec Dražkovce. Finančné prostriedky sa
poskytujú formou dotácií.
2/Žiadateľom a prijímateľom finančných prostriedkov je zriaďovateľ súkromnej ZUŠ
zriadenej na území obce Dražkovce.
3/Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný poskytovateľovi dotácie predložiť do
25. septembra kalendárneho roka žiadosť zriaďovateľa o poskytnutie dotácie s obsahom:
- názov a sídlo zriaďovateľa
- IČO
- bankové spojenie
- názov a sídlo školy, na ktoré žiadosť predkladá
- počty výkonových ukazovateľov
- štatistické výkazy potvrdzujúce počty výkonových ukazovateľov, na ktoré sa žiadosť
predkladá vrátane zoznamov žiakov, ktorý obsahuje identifikačné údaje o žiakovi: meno
a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, číslo vydaného rozhodnutia o prijatí do
školy, údaj o čestnom vyhlásení rodičov, že súhlas na započítanie do zberu údajov poskytli
len jednej škole rovnakého druhu.
Neoddeliteľnou prílohou žiadosti je kópia rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu o zaradení školy do siete škôl a školských zariadení, kópia zriaďovacej
listiny školy, na ktorú sa žiadosť predkladá, kópia zmluvu s bankovou inštitúciou, ktorá
potvrdzuje majiteľa účtu na ktorý bude dotácia zasielaná, kópia dokladu o pridelení IČO,
čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej prílohách sú úplné, pravdivé
a správne. Nesprávne, nepravdivo alebo neúplne vyplnená žiadosť je považovaná za
neplatnú.
Uvedenie nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o dotáciu a jej
povinných prílohách je považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorý sú
verejné prostriedky prideľované.
4/ Jednotlivé kategórie výkonových ukazovateľov sú určené v prílohe č. 1 tohto VZN.
5/ Poskytovateľ určuje, že finančné prostriedky podľa tohto VZN poskytne do 25. dňa
v mesiaci, ak prijímateľ splnil všetky podmienky určené VZN a poskytovateľom.

Čl. 4
Dotácia na jeden výkonový ukazovateľ
Poskytovateľ určuje ročnú výšku dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový
ukazovateľ podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.

Čl. 5
Dotácia pre súkromnú ZUŠ
Ročná výška dotácie sa určí ako súčin počtu výkonových ukazovateľov vykázaných podľa
čl. 2 ods. 3 tohto VZN a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový
ukazovateľ určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.
Čl. 6
Použitie dotácie
1/Prijímateľ dotácie je oprávnený poskytnuté finančné prostriedky použiť len na mzdy
a prevádzku. Poskytnuté finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne,
účinne a účelne.
2/ Na nájomné za prenájom je prijímateľ dotácie oprávnený použiť ročne najviac 10 %
z dotácie pridelenej pre školu , maximálne však 18 €/m2/rok.
Čl. 7
Zúčtovanie dotácie
Prijímateľ je povinný dotáciu zúčtovať štvrťročne – a to vždy do 20.7., 20.10., 20.1.
a 20.4. príslušného rozpočtového roka. Obsah a formu zúčtovania dotácie určuje
poskytovateľ dotácie.

Čl. 8
Kontrola použitia dotácie
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva poskytovateľ dotácie - zamestnancami obce a hlavným
kontrolórom obce.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1/ Toto VZN bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Dražkovce dňa
4.4.2019.
2/ Toto VZN nadobudne účinnosť dňa 1.5.2019.
3/ Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej školy, dieťa MŠ, školských
zariadení na území obce Dražkovce na rok 2016 schválené dňa .......................
uznesením obecného zastupiteľstva č. ......................

Príloha č. 1
Kategórie výkonových ukazovateľov
Žiak ZUŠ v individuálnej forme vyučovania
Žiak ZUŠ v skupinovej forme vyučovania

Dotácia na mzdy a prevádzku súkromnej
ZUŠ v €
1 280,417,-

