
  

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Mesta Čadca  č. 1/2022
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  na dieťa materskej školy, žiaka základnej

umeleckej školy, dieťa školského zariadenia

MESTO ČADCA

v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  § 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 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, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 vydáva
 toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN")

                                                                

  Čl. I

                                                             Úvodné ustanovenia

     Toto VZN určuje podmienky, účel a výšku dotácie na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej  školy,  žiaka  základnej  umeleckej  školy,  dieťa  školského  zariadenia,  ktorých
zriaďovateľom  je  mesto  a  na  základe  rozhodnutia  MŠVVaŠ  SR  sú  zaradené  do  siete  škôl  a
školských zariadení.

                     
                                                                           Čl. II
                                                 Podmienky poskytnutia dotácie

     Školy a školské zariadenie uvedené v článku I tohto VZN sú povinné poskytnúť zriaďovateľovi 
údaje v rozsahu §7a ods. 1 až 5  zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní  základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení v platnom znení.

   Čl. III
                                       Výška a účel použitia dotácie

1/ Výška dotácie na mzdy  a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a
dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2022 je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.
2/  Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu na bežné výdavky:
a/   na  mzdy,  ktoré  zodpovedajú  ekonomickej  klasifikácii  stanovenej  MF  SR  v  rozpočtovej
klasifikácii v kategórii 610-mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620-poistné a
príspevok do poisťovní
b/  na prevádzku na výdavky,  ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii stanovenej MF SR v
rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630-tovary a služby a v kategórii 640-bežné transfery
3/ Prijímateľ dotácie je povinný pri jej použití zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej
použitia.
4/ Dotáciu možno použiť do 31.12. kalendárneho roka, na ktorý sa poukazuje. V prípade, že dotácia
nebude vyčerpaná do tohto termínu, prijímateľ je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet
zriaďovateľa, z ktorého bola dotácia poskytnutá v termíne do 10.1. nasledujúceho kalendárneho
roka.



                                                                      Čl. IV
                                                 Termín a spôsob poskytnutia dotácie

1/ Mesto Čadca poskytne škole, školskému zariadeniu dotáciu vo výške 1/12 zo sumy uvedenej v
prílohe č. 1 najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2/ Dotácia sa poskytne bezhotovostným prevodom na účet školy, školského zariadenia.
3/  Výška  dotácie  na  dieťa/žiaka  na  kalendárny  rok  je  vždy  závislá  od  výšky  poskytnutých
podielových daní mestu zo štátneho rozpočtu. V prípade, ak Mestu Čadca budú poskytnuté finančné
prostriedky v rámci  podielových  daní  nižšie  ako 100% v príslušnom kalendárnom roku,  výška
dotácie bude príjemcom znížená rovnakým percentuálnym podielom.

Čl. V
                                                          Zúčtovanie dotácie

1/  Poskytnutá  dotácia  škole,  školskému zariadeniu  podlieha  povinnému  ročnému  zúčtovaniu  s
rozpočtom mesta v termíne do 20. februára nasledujúceho kalendárneho roka.
2/ Ročné zúčtovanie obsahuje správu o použití dotácie vo vecnom a číselnom vyjadrení v rozsahu
funkčnej  a  ekonomickej  klasifikácie,  zostavu  "čerpanie  rozpočtu  podľa  zdrojov"  k  31.12.
kalendárneho roka.  

 Čl. VI
                                                            Kontrola použitia dotácie

1/  Mesto  Čadca  ako  poskytovateľ  dotácie  je  oprávnený  vykonávať  kontrolu  hospodárenia  s
poskytnutými  finančnými  prostriedkami  podľa  tohto  VZN.  Kontrolu  vykonáva  mesto
prostredníctvom hlavného kontrolóra.
2/  Prijímateľ  dotácie  podľa  tohto  VZN  je  povinný  predložiť  všetky  doklady  preukazujúce
hospodárne, efektívne a účelné použitie poskytnutých finančných prostriedkov.

                                                                        Čl. VII
                                                        Záverečné ustanovenia

1/  Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta
Čadca a  zverejnený na webovom sídle mesta dňa 17. februára 2022  a zvesený dňa  21. marca
2022.
2/  VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku   na dieťa materskej školy, žiaka
základnej  umeleckej  školy,  dieťa  školského  zariadenia  bolo  schválené  uznesením  Mestského
zastupiteľstva Mesta Čadca dňa 18. marca 2022 pod číslom 8/2022.
3/ VZN č. 1/2022   o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku   na dieťa materskej školy, žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli
Mesta Čadca dňa 21. marca 2022 a zverejnením na webovom sídle mesta dňa 21. marca 2022  a
zvesené dňa .............
4/  VZN  č. 1/2022   nadobúda účinnosť dňa 5. apríla 2022.
5/ Dňom  nadobudnutia účinnosti VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku   na
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, dieťa školského zariadenia sa ruší účinnosť
VZN č.  1/2015 o  určení  výšky dotácie  na  prevádzku a  mzdy na  dieťa/žiaka  škôl  a  školských
zariadení na území mesta Čadca a na dieťa/žiaka CVČ zriaďovateľov v iných obciach v znení
Dodatku č.1  až Dodatku č. 7

                    Ing. Milan Gura
                           primátor



         

Príloha č. 1 k VZN č.  1/2022

Dotácia na rok 2022   na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej
školy, dieťa školského zariadenia

Škola, školské zariadenie
Počet  detí,
žiakov,
potenciálnych
stravníkov

     Dotácia na 
prevádzku

a mzdy
na žiaka v EUR

Materská škola, Ul. Fraňa Kráľa 1707 85 3 043,51

Materská škola, Milošová 445 86 2 927,05

Materská škola, Ul. Hurbanova 1155 143 3 105,03

Materská škola,  Ul. SNP 742 208 3 051,59

Materská škola,  Ul. Janka Kráľa 2392 146 3 223,13

Materská škola, Podzávoz 2739 40 2 881,98

Materská škola, Horelica 429 30 2 803,93

ZUŠ Jozefa Potočára,  Ul. Školská 945 728 1 258,83

ZUŠ,  Ul. M. R. Štefánika 2007 406 1 208,86

Centrum voľného času,  Ul. Komenského 752 1 044 212,51

Školský klub detí  pri ZŠ,  Ul. Rázusova 2260 151 825,32

Školský klub detí pri  ZŠ, Horelica 429 29 520,38

Školský klub detí pri  ZŠ, Podzávoz 2739 62 674,48

Školský klub detí  pri ZŠ, Ul. M. R. Štefánika 2007 106 967,96

Školský klub detí  pri ZŠ, Milošová u Prívary 477 23 644,78

Školský klub detí pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752 155 711,01

Školská jedáleň  pri ZŠ, Ul. Rázusova 2260 526 266,11

Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. M.R.Štefánika č. 2007 420 311,30

Školská jedáleň pri ZŠ J. A. Komenského, Ul. Komenského 752 438 464,83

Výdajná školská jedáleň pri  ZŠ s MŠ Horelica 429 160 136,79

Výdajná školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podzávoz 2739 279 141,00

Výdajná školská jedáleň pri ZŠ Milošová u Prívary 477 56 142,88

 


