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Dunajská Streda v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 3/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na
rok 2013
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy (ďalej len „dotácia”) na žiaka1 základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy, školského klubu detí, centra voľného času a zariadenia školského stravovania pre
žiakov na území mesta Dunajská Streda na rok 2013, 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 republiky2.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie:
1. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená 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. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa 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
) § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
2
) §15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
1

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 dotácie 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.
§3
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú:
a) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda:
















Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6,
Dunajská Streda
Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske námestie 323/3, Dunajská Streda
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási
Nyelvű Óvoda, Októbrová ulica č. 939/47, Dunajská Streda
Materská škola, Jesenského ulica č. 910/10, Dunajská Streda
Materská škola – Óvoda, Komenského 357/2, Dunajská Streda,
Materská škola – Óvoda, Námestie SNP č. 187/11, Dunajská Streda
Materská škola – Óvoda, Námestie priateľstva 2173/21, Dunajská Streda
Materská škola – Óvoda, Ružový háj 1359/19, Dunajská Streda
Materská škola – Óvoda, Rybný trh č. 14, Dunajská Streda
Materská škola – Óvoda, Széchenyiho ulica 1999/9, Dunajská Streda
Centrum voľného času Smetanov háj 286, Dunajská Streda
Školský klub detí pri Základnej škole, Jilemnického 204/11, Dunajská
Streda
Školský klub detí pri Základnej škole, Smetanov háj 286/9, Dunajská
Streda
Školský klub detí pri Základnej škole Ármina Vámbéryho s VJM –
Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova 2094/2, Dunajská Streda
Školský klub detí pri Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM – Kodály
Zoltán Alapiskola, Komenského 1219/1, Dunajská Streda








Školský klub detí pri Základnej škole Gyulu Szabóa s VJM - Szabó Gyula
Alapiskola, Školská 936/1, Dunajská Streda
Školská jedáleň pri Základnej škole, Jilemnického 204/11, Dunajská Streda
Školská jedáleň pri Základnej škole, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda
Školská jedáleň pri Základnej škole Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry
Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova 2094/2, Dunajská Streda
Školská jedáleň pri Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM – Kodály
Zoltán Alapiskola, Komenského 1219/1, Dunajská Streda
Školská jedáleň pri Základnej škole Gyulu Szabóa s VJM - Szabó Gyula
Alapiskola, Školská 936/1, Dunajská Streda

b) školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktoré majú
sídlo na území mesta Dunajská Streda:



Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Jána apoštola v VJM –
Szent János Alapiskola, Trhovisko 1, Dunajská Streda
Súkromné centrum voľného času, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda
§4
Výška a účel dotácie

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dunajská Streda je
stanovená v prílohe č.1 tohto VZN.
2. Príjemca dotácie podľa § 3 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov základnej umeleckej školy, materských škôl a školských
zariadení so sídlom na území mesta Dunajská Streda a pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3. Na rutinnú a štandardnú údržbu je príjemca dotácie podľa § 3 oprávnený použiť ročne
maximálne 30% z dotácie na prevádzkové náklady pridelenej pre školu a školské
zariadenie.
4. Mesto Dunajská Streda 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 ročnej dotácie na žiaka môže mesto Dunajská Streda 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 dotácie
1. Podmienkou na pridelenie dotácie je:
a) v prípade Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6,
Dunajská Streda
 predloženie návrhu rozpočtu školy,
 predloženie písomnej žiadosti o pridelenie dotácie na prevádzku a mzdy,



preukázateľné zaslanie výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 najneskôr do 20.
septembra 2012 so stavom k 15. septembru 2012;

b) v prípade materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda
 preukázateľné zaslanie výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 najneskôr do 20.
septembra 2012 so stavom k 15. septembru 2012;
c) v prípade školských klubov pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Dunajská Streda
 predloženie návrhu rozpočtu školského zariadenia,
 predloženie písomnej žiadosti o pridelenie dotácie na prevádzku a mzdy,
 preukázateľné zaslanie výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 najneskôr do 20.
septembra 2012 so stavom k 15. septembru 2012,
 menný zoznam žiakov v školskom klube detí (s uvedením dátumu narodenia,
adresy trvalého bydliska) na školský rok 2012/2013 opečiatkovaný
a podpísaný riaditeľom školy, čím potvrdzuje, že školský klub detí navštevujú
len žiaci príslušnej základnej školy,
 preukázateľné zaslanie protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie
– september 2012 (EDUZBER) najneskôr do 20. septembra 2012 so stavom
k 15. septembru 2012;
d) v prípade Školského klubu detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Jána apoštola v VJM
– Szent János Alapiskola, Trhovisko 1, Dunajská Streda
 predloženie návrhu rozpočtu školského zariadenia,
 predloženie žiadosti o pridelenie dotácie na prevádzku a mzdy,
 preukázateľné zaslanie výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 najneskôr do 20.
septembra 2012 so stavom k 15. septembru 2012,
 menný zoznam žiakov v školskom klube detí (s uvedením dátumu narodenia,
adresy trvalého bydliska) na školský rok 2012/2013 opečiatkovaný
a podpísaný riaditeľom školy, čím potvrdzuje, že školský klub detí navštevujú
len žiaci príslušnej základnej školy,
 zaslanie fotokópie protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie –
september 2012 (EDUZBER) so stavom k 15. septembru 2012;
e) v prípade zariadení školského stravovania pri základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Dunajská Streda
 predloženie návrhu rozpočtu školského zariadenia,
 predloženie žiadosti o pridelenie dotácie na prevádzku a mzdy,
 preukázateľné zaslanie výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 najneskôr do 20.
septembra 2012 so stavom k 15. septembru 2012,
 predloženie Štvrťročného hlásenia o vydaných porcií jedál za predchádzajúci
kalendárny rok;
f) v prípade Centra voľného času, Smetanov háj 286, Dunajská Streda
 preukázateľné zaslanie výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 najneskôr do 20.
septembra 2012 so stavom k 15. septembru 2012,
 menný zoznam detí s trvalým pobytom na území mesta Dunajská Streda
v centre voľného času bez rozdielu veku (s uvedením dátumu narodenia,

adresy trvalého bydliska) na školský rok 2012/2013 opečiatkovaný
a podpísaný riaditeľom školského zariadenia;
g) v prípade Súkromného centra voľného času, Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská
Streda
 predloženie návrhu rozpočtu školského zariadenia,
 predloženie žiadosti o pridelenie dotácie na prevádzku a mzdy,
 preukázateľné zaslanie výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 najneskôr do 20.
septembra 2012 so stavom k 15. septembru 2012,
 menný zoznam detí s trvalým pobytom na území mesta Dunajská Streda
v centre voľného času do 15 rokov veku (s uvedením dátumu narodenia,
adresy trvalého bydliska) na školský rok 2012/2013 opečiatkovaný
a podpísaný riaditeľom školského zariadenia.
2) Mesto Dunajská Streda poskytne príjemcovi podľa § 3 dotáciu mesačne do 28. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca v celých eurách bez desatinných miest vo výške jednej
dvanástiny z ročnej výšky dotácie.
§6
Použitie a zúčtovanie dotácie
1) Termín použitia dotácie je do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.
2) Príjemca dotácie, ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný zúčtovať dotáciu mestu
Dunajská Streda štvrťročne do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Spôsob
zúčtovania dotácie určuje poskytovateľ dotácie.
3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra aktuálneho kalendárneho roka, je
príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta Dunajská Streda do 31.
decembra aktuálneho kalendárneho roka.
4) Príjemca dotácie je povinný oznámiť mestu Dunajská Streda 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 2012.
§7
Kontrola použitia dotácie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva mesto Dunajská Streda a ostatné oprávnené orgány.
2) Príjemca dotácie je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne,
účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
3) Ak príjemca dotácie nepredloží na písomné vyžiadanie všetky doklady preukazujúce
hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov,
bude mu poskytovanie dotácie pozastavené.

§8
Sankcie
1) Mesto Dunajská Streda neposkytne dotáciu príjemcovi, ktorý nedodrží niektoré
ustanovenie tohto VZN.
2) Mesto Dunajská Streda zníži príjemcovi dotácie 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.
3) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené, je
príjemca dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie.
§9
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda,
neupravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy3.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tým dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.

V Dunajskej Strede dňa, 1.2.2013

JUDr. Zoltán Hájos
primátor

3

) napr. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Dunajská Streda:

Kategória školy a školského zariadenia
Dieťa Materskej školy Eleka Benedeka s VJM
Benedek Elek Óvoda
Alžbetínske nám. 323/3, Dunajská Streda

Dotácia na dieťa/žiaka
2 085,98 €

Dieťa Materskej školy s VJM - MTNY Óvoda
Októbrová ulica č. 939/47, Dunajská Streda

2 078,12 €

Dieťa Materskej školy
Jesenského ul. č. 910/10, Dunajská Streda

2 252,75 €

Dieťa Materskej školy - Óvoda
Komenského 357/2, Dunajská Streda

1 688,88 €

Dieťa Materskej školy - Óvoda
Námestie SNP č. 187/11, Dunajská Streda

2 191,30 €

Dieťa Materskej školy - Óvoda
Námestie priateľstva 2173/21, Dunajská Streda

1 876,22 €

Dieťa Materskej školy - Óvoda
Ružový háj 1359/19, Dunajská Streda

2 029,44 €

Dieťa Materskej školy - Óvoda
Rybný trh č. 14, Dunajská Streda

1 939,55 €

Dieťa Materskej školy - Óvoda
Széchenyiho ulica č. 1999/9, Dunajská Streda

1 878,72 €

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania

719,51 €

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme vyučovania

458,50 €

Dieťa školského klubu detí pri škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dunajská Streda

251,14 €

Dieťa školského klubu detí pri škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi

221,00 €

Dieťa centra voľného času

65,23 €

Dieťa Súkromného centra voľného času
Školská jedáleň:
Odobraté hlavné jedlo
Odobraté doplnkové jedlo

57,40 €
1,055 €/1 jedlo
0,216 €/1 jedlo

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 26.2.2013
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 6.2. 2013
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 5.3.2013.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 20. marca 2013.

