VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Moldava nad Bodvou
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených
Mestom Moldava nad Bodvou
číslo: 121

Mestské zastupiteľstvo sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených Mestom Moldava
nad Bodvou.
2. Toto VZN ďalej určuje:
a) podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude Mesto
Moldava nad Bodvou (ďalej len Mesto) financovať školy a školské zariadenia na území
mesta, ktorých je zriaďovateľom a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky;
b) termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.
§2
Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1. Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN sú:
a) školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta:

Základná umelecká škola, Hlavná 67,

Centrum voľného času CVrČek, Školská 5,

Školský klub detí pri ZŠ, ČSA 15,

Školský klub detí pri ZŠ s VJM – Alapiskola, ČSA 15,

Školský klub detí pri ZŠ, Severná 21,

Školská jedáleň pri ZŠ, ČSA 15,

Školská jedáleň pri ZŠ, Severná 21,

Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s VJM – Alapiskola, ČSA 15.
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b) Mesto za školy bez právnej subjektivity:

Materská škola s VM – Óvoda, Budulov 116,

Materská škola s VJM – Óvoda, ČSA 22,

Materská škola, Hviezdoslavova 17,

Materská škola, Krátka 10,

Materská škola, Severná 19.
2.

Mesto poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 -15 rokov
s trvalým pobytom na území mesta Moldava nad Bodvou v centrách voľného času
zriadených na území iných obcí, ak o to zriaďovateľ CVČ požiada a predloží potrebné
údaje.
§3
Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení

1.

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou sumou na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a je určená v Prílohe č. 1 tohto VZN.

2.

Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin sumy
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a počtu detí, žiakov a poslucháčov
podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.

3.

Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku je ich počet podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka
uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí,
žiakov a poslucháčov.

4.

Na účely financovania sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a
poslucháči, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa
školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

5.

Mesto poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základnej umeleckej škole,
materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci
rozpisu schváleného rozpočtu mesta.

6.

Finančné prostriedky pre školské jedálne a výdajné školské jedálne pri materských školách
sú zahrnuté v poskytnutej sume na prevádzku a mzdy pre materské školy.

7.

Mesto oznámi základnej umeleckej škole, materským školám a školským zariadeniam vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok
najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

8.

Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje zmenou
VZN. Mesto túto zmenu oznámi základnej umeleckej škole, materským školám a školským
zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po nadobudnutí
účinnosti VZN, ktorým bola zmena vykonaná. Mesto zmenu výšky finančných
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prostriedkov na mzdy a prevádzku realizuje rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná
zmena schváleného rozpočtu Mesta a v rámci neho aj rozpočtu základnej umeleckej školy,
materskej školy a školského zariadenia.
§4
Lehota na predloženie údajov
1. Základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia majú povinnosť oznámiť
mestu údaje podľa § 3 odsek 3 najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka.
2. Riaditelia CVČ zriadených na území iných obcí, ktoré navštevujú deti/žiaci vo veku
5-15 rokov s trvalým pobytom v Meste Moldava nad Bodvou musia do 15. októbra
predložiť
 písomnú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na nový kalendárny rok
opečiatkovanú a podpísanú zriaďovateľom CVČ;
 fotokópiu zriaďovacej listiny CVČ;
 zoznam detí/žiakov s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého
bydliska;
 fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka pre všetky deti/žiakov zo
zoznamu.
§5
Vyúčtovanie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1.

Finančné prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu. Vyúčtovanie predkladá prijímateľ
v lehote do 30. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom
bola dotácia poskytnutá.

2.

V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú vyčerpané na účel podľa bodu 1.
a 2. v plnom rozsahu do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ povinný
nevyčerpanú časť vrátiť späť na účet mesta do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

3.

Ak príjemca finančných prostriedkov ukončil svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka,
je povinný mestu bezodkladne oznámiť ukončenie činnosti a zúčtovať poskytnuté
prostriedky najneskôr v lehote 5 dní od ukončenia činnosti a v tomto termíne aj odviesť
nevyčerpané finančné prostriedky na účet mesta.
§6
Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

1.

Mesto poskytne školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
finančné prostriedky na mzdy a prevádzku mesačne vo výške jednej dvanástiny najneskôr
do 25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na
deň pracovného pokoja, budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného
pokoja.
Finančné prostriedky poskytnuté za I. štvrťrok sa doplatia najneskôr v mesiaci apríl podľa
Prílohy č.1 k tomuto VZN.
3

2.

Mesto poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škole alebo školskému
zariadeniu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na jej výdavkový účet.

3.

Mesto poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v CVČ zriadených na
území iných obcí so súhlasom MsZ v Moldave nad Bodvou, rozpočtovým krytím a
v zmysle podpísanej dohody.
§7
Kontrola a sankcie

1.

Mesto vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami
pridelenými v súlade s týmto VZN.

2.

Mesto kontroluje predovšetkým efektívnosť a účelnosť využitia poskytnutých finančných
prostriedkov.

3.

Mesto je oprávnené pozastaviť poskytovanie finančných prostriedkov príjemcovi
v prípade:
a) začatia súdneho konania alebo trestného konania príjemcu;
b) podozrenia o porušení finančnej disciplíny príjemcom, súvisiacej s poskytnutím
finančných prostriedkov, do doby právoplatného skončenia kontroly zameranej na
dodržiavanie finančnej disciplíny;
c) podozrenia, že príjemca poskytol nepravdivé informácie (napr. o počte žiakov) až do
doby, kým príjemca hodnoverným spôsobom zdokumentuje sporné informácie;
d) ak príjemca nepredloží Mestu v stanovených termínoch a stanoveným spôsobom
vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka, až do
doby odstránenia tohto porušenia.

4.

Mesto zníži prijímateľovi objem finančných prostriedkov pridelených na mzdy a
prevádzku pri zistení poklesu počtu detí/žiakov vykázaného spôsobom podľa § 3 bod 3
tohto VZN k 15. septembru daného kalendárneho roku o viac ako 10%.
Výška finančných prostriedkov bude určená alikvotnou čiastkou (mesačne jedna
dvanástina ročnej výšky) podľa vykázaného počtu detí/žiakov a znížený objem finančných
prostriedkov bude prijímateľovi poskytovaný po dobu 4 kalendárnych mesiacov
(september – december) v danom rozpočtovom roku.
§8
Spoločné ustanovenia

Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia sa uskutoční zmenou
VZN.
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§9
Záverečné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Moldava nad Bodvou bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom na 36/MZ/2022 v Moldave nad Bodvou uznesením číslo 540/2022 zo dňa
24. 03. 2022.
2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 09. 04. 2022.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 118/2019 zo dňa 09. 12. 2019
schválené uznesením č. 194/2019 vrátane Dodatkov č. 1 – 4.

V Moldave nad Bodvou dňa 25. 03. 2022
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
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Príloha č. l
k VZN Mesta Moldava nad Bodvou č. 121 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení zriadených Mestom Moldava nad
Bodvou
Finančné prostriedky na rok 2022 na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa v materskej
škole a na žiaka v školských zariadeniach

Kategória škôl a školských zariadení
Základná umelecká škola
 Individuálna forma výučby


Skupinová forma výučby

1411
460

Materská škola

2512

Školský klub detí

552

Zariadenia školského stravovania:
 Školská jedáleň

166



Školská jedáleň, ktorá pripravuje
stravu pre VŠJ

110



Výdajná školská jedáleň

56

Centrum voľného času


Finančné prostriedky
na prevádzku a
mzdy pre školy a školské
zariadenia

403

finančný príspevok pre CVČ je platný do 31. 08. 2022

Návrh VZN zverejnený dňa 08. 03. 2022 na pripomienkovanie na úradnej tabuli.
VZN schválené na MsZ dňa 24. 03. 2022 uznesením č. 540/2022.
VZN vyhlásené vyvesením dňa 25. 03. 2022 na 15 dní na úradnej tabuli.
VZN účinné zvesením z úradnej tabule dňa 09. 04. 2022.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta
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