Všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrovo č.1/2019
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na
území mesta Štúrovo

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove sa v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 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
uznieslo na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Štúrovo č.1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, zriadených na území mesta Štúrovo.

§1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa cirkevnej
materskej školy, žiaka centra voľného času , žiaka školských klubov, súkromného
centra špeciálno-pedagogického poradenstva a dieťa zariadení školského stravovania
zriadených na území mesta Štúrovo na kalendárny rok 2019.

§2
Spôsob určenia výšky poskytnutej dotácie
1. Finančné prostriedky na kalendárny rok sa poskytujú podľa :
a/ počtu žiakov základnej umeleckej školy, detí materských škôl a školských
zariadení a potencionálnych stravníkov školských jedální podľa stavu k 15.septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka a
b/ výšky dotácie na jedného žiaka základnej umeleckej školy, jedno dieťa materskej
školy, školských zariadení a na jedného potencionálneho stravníka v školských jedální
na príslušný kalendárny rok.
2. V roku 2019 sa poskytne na jedno dieťa cirkevnej materskej školy dotácia vo výške 88
% z priemeru dotácie na jedno dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a súkromnému centru špeciálno – pedagogického poradenstva na jedno dieťa
88% z poskytnutých financií mestu v podielových daniach na jedno dieťa na príslušný
kalendárny rok.

3. Výšku dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia môže mesto upraviť v priebehu kalendárneho roka
v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných mestu z výnosu dane
z príjmov fyzických osôb.
4. Prijímateľ v prípade, že nevyčerpá dotáciu do 31.decembra príslušného kalendárneho
roka je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. decembra
príslušného kalendárneho roka.
§3
Prijímateľ dotácie
1. Prijímateľom dotácie sú školy a školské zariadenia zriadené mestom Štúrovo :
a/ Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou:
- Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Adyho 6
- Školský klub detí ako súčasť Základnej školy Endre Adyho s vyučovacím
jazykom maďarským – Ady Endre Alapiskola, Adyho 9
- Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy Endre Adyho s vyučovacím
jazykom maďarským –Ady Endre Alapiskola, Adyho 9
- Základná umelecká škola Ferenca Liszta – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola,
Komenského 2
- Materská škola - Óvoda, Bartókova 38
- Centrum voľného času, F. Rákócziho 82
- Školská jedáleň, Adyho 4
b/Školy a školské zariadenia zriadené mestom Štúrovo bez právnej
subjektivity:
- Materská škola, Adyho 2
- Materská škola - Óvoda, Družstvený rad 22
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Lipová 2
2. Prijímateľom dotácie sú súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia :
c/ Zriaďovateľ Cirkevnej materskej školy Sv. Imricha s VJM, Družstevný rad 22
-Rímskokatolícka cirkev , Biskupstvo Nitra
d/ Zriaďovateľ Súkromného centra špeciálno- pedagogického poradenstva,
Družstevný rad 22, Štúrovo – PaedDr. Adriana Gábrišová

§4
Výška dotácie
Mesto Štúrovo určuje dotáciu na rok 2019 na mzdy a prevádzku na 1 dieťa materskej školy,
školského klubu, základnej umeleckej školy , centra voľného času, potencionálneho
stravníka, súkromného centra špec.-ped. poradenstva a cirkevnej materskej školy najmenej vo
výške:

Školy a školské zariadenia

Dotácia na 1 dieťa
na rok 2019
/€/

ŠKD ako súčasť Základnej školy, Adyho 6
ŠKD ako súčasť ZŠ Endre Adyho s VJM, Adyho 9
Základná umelecká škola F.Liszta, Komenského 2
Centrum voľného času, Rákocziho 82
Školská jedáleň , Adyho č. 4
ŠJ ako súčasť ZŠ Endre Adyho s VJM, Adyho 9
Materská škola-Óvoda, Bartókova 38
Materská škola, Adyho 2
Materská škola-Óvoda, Družstevný rad 22
Materská škola s VJM - Óvoda, Lipová 2
Súkromné centrum špec. ped. pradenstva, Družst. rad 22
CMŠ Sv. Imricha s VJM, Družstevný rad 22

506,47
634,21
966,32
429,79
305,07
192,31
3 152,32
3 125,17
3 594,27
3 579,24
165,05
2 921,86

1. Za dieťa , ktoré navštevuje Centrum voľného času, Rákocziho 82, Štúrovo a nemá
trvalé bydlisko v Štúrove, mesto Štúrovo požiada príslušnú obec odkiaľ dieťa
pochádza, na poskytnutie dotácie vo výške , ktorú obec na toto dieťa dostane
v podielových daniach na rok 2019.

§5
Spôsob prideľovania, použitie a vyúčtovanie dotácie
1 Dotácie mesto poskytne pre školy a školské zariadenia mesačne jednou
dvanástinou z objemu finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny
rok do 5. dňa príslušného mesiaca.
2. Dotáciu zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy a súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva mesto poskytne na základe žiadosti.
3. Prijímateľ dotácie podľa ust. § 3 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu
mzdových a prevádzkových nákladov a musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účelnosť jej použitia.
4. Prijímateľ dotácie,
a) ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Štúrova podľa ust. § 3 ods. 1
písm. a) a b) je povinný predkladať výkaz o využití dotácie v zmysle platnej
metodiky kontrolnej činnosti mesta Štúrova
b) ktorý je zriaďovateľom cirkevnej materskej školy a súkromného centra
špeciálno - pedagogického poradenstva podľa ust. § 3 ods. 2 písm. c)a d) je
povinný predkladať výkaz o využití dotácie polročne a to v lehote do 15. júla
príslušného kalendárneho roka a v lehote do 15. januára za predchádzajúci
kalendárny rok.

5. Prijímateľ v prípade, že nevyčerpá dotáciu do 31.decembra príslušného
kalendárneho roka je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta
do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

§6
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a/ útvar hlavného kontrolóra
§7
Zrušovacie ustanovenie
1. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrova č.13/2017 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Štúrovo.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ nie je v nariadení podrobnejšia úprava odkazuje sa na zákon 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 na vykonávacie predpisy vydané na ich
základe.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrova bolo schválené Mestským
zastupiteľstvom č.IV/2019/I.Zas. zo dňa 24.01.2019 uznesením č.4/2019.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Štúrova nadobúda účinnosť dňom 8.2. 2019

Ing. Eugen Szabó
primátor mesta

Vyvesené: 8.1.2019
Zvesené: 24.1.2019
Po schválení
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Zvesené .....................

