Materiál na 1. rokovanie
Mestského zastupiteľstva v roku 2022

NÁVRH Č. 1/2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
MESTA VEĽKÝ MEDER
Č. .....,
O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A
PREVÁDZKU NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY,
POSLUCHÁČA JAZYKOVEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY
ALEBO DIEŤA A ŽIAKA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA SO SÍDLOM
NA ÚZEMÍ MESTA VEĽKÝ MEDER NA ROK 2022

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
uznáša sa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. .... o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej
školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Veľký Meder na rok 2022

Spracoval: Liana Bzduchová, referent MsÚ
Predkladá: Gergő Holényi, primátora mesta

Mesto Veľký Meder podľa §6 ods. 1 a §11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa §6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. ....
o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Veľký Meder
na rok 2022.
§1
Predmet všeobecného nariadenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie výšky
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základnej umeleckej školy, materskej školy, školského
klubu detí, centra voľného času a zariadenia školského stravovania pre žiakov na území mesta Veľký
Meder na rok 2022, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie:
1. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na bežné výdavky škôl a školských zariadení a
zahŕňa výdavky na tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej
klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné
náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné
za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.
2. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na bežné výdavky, ktoré zahŕňajú výdavky na tarifný
plat, osobný plat, príplatok zariadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, platovú
kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej
činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za
prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za
prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, vyplácaných
pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a
v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, výdavky na poistné a príspevok do poisťovní
hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo
školského zariadenia, výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov
maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na nemocenské
dávky ak úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.
3. Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác
a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.
4. Efektívnosťou ja maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným
prostriedkom.
5. Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti
vzhľadom na použité verejné prostriedky.
6. Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom
ich použitia.
7. Počtom žiakov základnej umeleckej školy, detí materskej školy, školského klubu detí, centra
voľného času, zariadenia školského stravovania pre žiakov, rozhodným pre pridelenie finančných
prostriedkov v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka, ktorý bol školou a školským zariadením vykázaný v štatistickom výkaze Škol
(MŠVVaŠ SR) 40-01.

8. Poskytovateľom finančných prostriedkov je mesto Veľký Meder (ďalej len „poskytovateľ“).
Finančné prostriedky sa poskytujú formou dotácií.
§3
Príjemca finančných prostriedkov
1. Oprávneným príjemcom finančných prostriedkov ( ďalej len „príjemca“ ) podľa tohto VZN sú
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Meder:
-

Základná umelecká škola Józsefa Janigu – Janiga József Művészeti Alapiskola,
Železničná 65/16, Veľký Meder
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda ,
Železničná ulica č. 69/7, Veľký Meder
Materská škola, Nám. Bélu Bartóka 495/18, Veľký Meder
Centrum voľného času, Železničná 3127/7A, Veľký Meder
Školský klub detí pri ZŠ J.A. Komenského, Nám. B. Bartóka 497/20, Veľký Meder
Školský klub detí pri ZŠ B. Bartóka s VJM, Bratislavská 622/38, Veľký Meder
Školská jedáleň pri ZŠ J.A. Komenského, Nám. B. Bartóka 418/20, Veľký Meder
Školská jedáleň pri MŠ s VJM, Železničná ulica č. 69/7, Veľký Meder
Školská jedáleň pri MŠ Nám. B. Bartóka 495/18, Veľký Meder
Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii, Bratislavská 622/38, Veľký Meder
§4
Výška a účel finančných prostriedkov

1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského
zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Veľký Meder je stanovená v prílohe č. 1 tohto VZN.
2. Príjemca podľa § 3 je oprávnený použiť tieto prostriedky len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území mesta Veľký Meder a pri ich použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
3. Na rutinnú a štandardnú údržbu je príjemca podľa § 3 oprávnený použiť ročne maximálne
30% na prevádzkové náklady pridelené pre školu a školské zariadenie.
4. Mesto Veľký Meder môže nad rámec tohto VZN poskytnúť školám a školským zariadeniam
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na osobné náklady, na prevádzku
a na riešenie havarijných situácií. Na dofinancovanie prevádzky a miezd môže škola
a školské zariadenie v prípade potreby použiť vlastné príjmy rozpočtovej organizácie.
5. Výšku poskytnutých finančných prostriedkov na rok na žiaka môže mesto Veľký Meder
upravovať v priebehu kalendárneho roka aj v závislosti od objemu finančných zdrojov
alebo objemu finančných prostriedkov poukázaných mestu z výnosu dane z príjmu
fyzických osôb.
§5
Podmienky pridelenia a poskytnutia finančných prostriedkov
1. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta poskytnú mestu údaje:
-

Počet detí materskej školy, žiakov školského klubu detí, žiakov základnej umeleckej školy,
jazykovej školy a zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, ktorých
zriaďovateľom je mesto Veľký Meder, rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy a

-

-

prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v zmysle § 7a zákona číslo
597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktoré boli odsúhlasené referátom školstva
Mestského úradu vo Veľkom Mederi.
Počet detí centra voľného času rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v
aktuálnom kalendárnom roku k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Do
počtu detí centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Veľký Meder sa
započítavajú deti a iné osoby od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku
posudzovaného k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje, s
trvalým pobytom na území mesta Veľký Meder a ktorých počet bol odsúhlasený referátom
školstva Mestského úradu vo Veľkom Mederi.
Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný poskytovateľovi predložiť v lehote do 25.
septembra kalendárneho roka požiadavku na pridelenie finančných prostriedkov formou
návrhu rozpočtu na budúci kalendárny rok a dva roky po ňom nasledujúce v členení podľa
podprogramu rozpočtu, rozpočtovej klasifikácie, zdrojov financovania, počty výkonových
ukazovateľov na budúci kalendárny rok, štatistické výkazy alebo údaje z Centrálneho
registra potvrdzujúce počty výkonových ukazovateľov, na ktoré je návrh rozpočtu
zostavený, očakávané počty výkonových ukazovateľov na dva roky nasledujúce po
budúcom kalendárnom roku, komentár k návrhu rozpočtu. Ak návrh rozpočtu a jeho
povinné prílohy obsahujú údaje rozhodné pre pridelenie dotácie uvedené nesprávne,
nepravdivo a neúplne, je ich uvedenie považované za porušenie pravidiel a podmienok, za
ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

2. Mesto Veľký Meder poskytne finančné prostriedky príjemcovi podľa § 3 mesačne v lehote
do 25. dňa v mesiaci. v celých eurách bez desatinných miest vo výške jednej dvanástiny
z ročnej výšky dotácie.
§6
Použitie a zúčtovanie finančných prostriedkov
1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a prevádzku.
Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Nedodržanie pravidiel a podmienok uvedených v bode 1 tohto paragrafu je považované za
nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky použité.
3. Termín použitia finančných prostriedkov je do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.
4. Príjemca je povinný použitie poskytnutých finančných prostriedkov zúčtovať mestu Veľký
Meder štvrťročne do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Spôsob zúčtovania určuje
poskytovateľ.
5. V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. decembra aktuálneho kalendárneho
roka, je príjemca povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet mesta
Veľký Meder do 31. decembra aktuálneho kalendárneho roka.
6. Príjemca je povinný oznámiť mestu Veľký Meder bezodkladne, alebo najneskôr do 10. dňa
nasledujúceho mesiaca zníženie počtu detí alebo žiakov o každých 5% oproti údaju
vykázanému vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 k 15. septembru 2021.

§7
Kontrola použitia finančných prostriedkov
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva mesto Veľký Meder a ostatné oprávnené orgány.
2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť
všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených
finančných prostriedkov.
3. Ak príjemca nepredloží na písomné vyžiadanie všetky doklady podľa bodu 2 tohto paragrafu,
bude mu poskytovanie finančných prostriedkov pozastavené.
§8
Sankcie
1. Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené alebo použité
je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej alebo použitej dotácie späť
do rozpočtu mesta Veľký Meder. Výšku vratky, lehotu a spôsob vrátenia verejných prostriedkov
určí prijímateľovi dotácie písomne poskytovateľ dotácie.
2. Mesto Veľký Meder zníži príjemcovi objem finančných prostriedkov pridelených na osobné
a prevádzkové náklady pri zistení poklesu počtu žiakov o každých 5% z pôvodného počtu
vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
§9
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi dňa ....01.2022.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom po zverejnení a nahrádza VZN č. 216.

primátor mesta Veľký Meder

Príloha č. 1

Výška poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2022
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území
mesta Veľký Meder:

Kategória školy a školského zariadenia

Príspevok na
(dieťa/žiaka/osôb) v
Eur/Rok

Dieťa materskej školy
3171,00
Žiak základnej umeleckej školy Jozefa Janigu
1137,00
Dieťa školského klubu detí pri základnej škole
601,00
Dieťa centra voľného času
542,00
Školská jedáleň pri Základnej škole J.A.Komenského
252,00
Školská jedáleň pri Obchodnej Akadémii, na 1 hlavné jedlo
1,97

