Mestské zastupiteľstvo v Turzovke v súlade s $ 6 odsek 1 a $ l 1, ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadeniv zneni neskoľšíchpľedpisov, $ 6 ods. 12 zákonač.596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zneni neskorších predpisov, zákona č.
56412004 Z. z. o rozpočtovom určenívýnosu dane z pľíjmov územnej samospľáve a nariadenia
vlády č.668/2004 Z. z. o ľozdeľovanívýnosu dane zpríjmov územnej samospráve, zátkona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách veľejnej spľávy a o Zmene a doplnení niekto4ých
zákonov v zneni neskoľšíchpredpisov a zákona č. 58312004 Z. z. o rozpočtových pľavidlách
územnej samosprávy v znenineskorších predpisov, zákonač.245l2OO8 o výchove avzdelávani
(školský zákon) sa uznieslo na tomto všeobecne záváznomnariadení:

vzN

č,. 4

l 2020 o uľčenívyšky finančných prostľiedkov na prevádzku
a mzdy na žialra základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy
a školslcých zariadení so sídlom na územímesta Turzovka .
s1

Účel všeobe cne záväzného nariadenia

1.

2.

3.

Učelom tohto všeob ecne závázného nariadenia (ďalej len ,,VZN") je určit' výšku finančných
prostriedkov/dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zanadenia v územnej pôsobnosti obce, v ziaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Turzovka ( Spojenej školy Turzovka Stred 305 vrátane jej organizačných
zložiek a súčastí)a výšku dotácie na mzdy aprevádzku na dieťa školského zaiadenia
Spojenej školy sv. Jozefa v Turzovke, ktorej ziaďovateľom je Slovenský vikariát
Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda. Tieto sú na zák|ade rozhodnutia vĺŠwaŠ
sR
zaradené do siete škôl a školských zaiadeni Slovenskej republiky.
Toto všeobecne závázné nariadenie mesta upravuje spôsob prerozdelenia výnosu dane z
príjmov fyzických osôb určených zo štátneho rozpočfu SR pre Mesto Tuľzovka pre oblasť
originálnych kompetencií na úseku školstva v príslušnom rozpočtovom roku. Výnos dane z
príjmov ýzických osôb je vlastným príjmom Mesta Turzovka, ktoré ním disponuje v ľámci
schváleného rozpočtu mesta.
Mesto Turzovka vykonáva ľozpis finančných pľostľiedkov poukĺízaných podľa osobitného
predpisu pľe Spojenú školu Turzovka Stred 305( vľátane jej otganizačných z|ožieka súčastí)
základniumeleckú školu, materskú školu, školskézanadenia(centrum voľného času, školský
klub detí azať.adenia školskeho stľavovania) v pôsobnosti vymedzenej zákonom č.59612003
Z. z.Rozhod''ým pre pridelenie dotácií namzdy aprevádzkuv aktuálnom kalendáľnom roku
je počet Žiakov' detí resp. stravníkov k 15. septembru pľedchádzajúceho kalendáľneho roka,
ktoqý škola alebo školské zaľiadenie vykázali v štatistickom výkaze Štot1IrĺŠwaŠ
sR;
40 - 01.

s2

Príjemca finančných pľostriedkov na mzdy a prevádzku

1.

2.

Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia je Spojená škola Turzovka Stľed
305 vrátane jej oľganizačnýchzložiek a súčastí- Základná umelecká škola Turzovka,
Mateľská škola Turzovka, Centrum voľného času Turzovka, školský klub detí, zariadenia
školskéhostravovania, ktorej znaďovateľom je mesto Turzovka.
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je tieŽ Spojená škola sv. Jozefa v Turzovke, ktorej
znaďovateľom je Slovenský vikariát Kongregácie sestieľ sv. Cyrila a Metoda, ak o dotáciu
požiada.

s3

Uľčenievyšky a účelufinančných prostriedkov

1. Výška finančných prostriedkov/dotácie

2.
3.
4.

5.

na príslušnýkalendárny ľok na mzdy a prevádzku na
žiakazákladnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia (centrum
voľnéhočasu, školský klub detí a zanadenia školskéhostravovania) v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Turzovka je stanovená v Prílohe č.l tohto VZN.
Dotácianapríslušnýkalendámyľokna mzdy aprevádzku nažiaka špeciálnej MŠaškolského
zaiadenia (školská jedáleň) Spojenej školy sv. Jozefa v Turzovke sa poskýne najmenej vo
výške 88 % Zo sumy určenej na žiaka resp. dieťa podobneho školského zanadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turzovka, ak o dotáciu poŽiada.
Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa školského
zaiadenia (školská jedáleň) a špeciálnej MŠSpojenej školy sv. Jozefa v Tuľzovke v
znaďovateľskej pôsobnosti Slovenského vikariátu Kongregácie sestieľ sv. Cyrila a Metoda je
stanovená v Prílohe č.2 tohto VZN.
Na použitie poskýnutých finančných pľostriedkov/dotácie na pľevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, diet'a materskej školy, dieťa školskéhozariadenia sa vzt'ahuje
zákon č,.52312004 Z. z o rozpočtových pravidlách veľejnej správy a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v zneni neskoľšíchpľedpisov, zákon č.58312004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o Zmefle a doplnení niektoých zákonov v zĺeni neskorších
predpisov.
Št<otya školské zaiadeniasú povinné poskýnúťznaďovateľovi údaje v rozsahu $ 7azákona
č. 597l20O3 o financovani ZŠ,SŠa školských zaiadeni v zneni neskorších predpisov ako i
predloženia čestných vyhlásení.

s4

Termín poskytnutia dotácie

1. Mesto poskýne príjemcovi finančnéprostľiedky/dotáciu na mzdy a

prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, diet'a materskej školy a dieťa školskéhozariadenia mesačne
spravidla vo výške I/I2 najneskôr do 25. dňapríslušnéhokalendáľneho mesiaca.

$s

Zúčtovaniedotácie

1.

Príjemca finančných prostriedkov/dotácie namzdy aptevádzku na Žiaka základnej umeleckej
školy, diet'a mateľskej školy, dieťa školského zať^adenia je povinný z'Účtovať dotáciu s
Mestom Turzovka štvďročne. Termín a spôsob zúčtovania Íinančnýchprostriedkov/dotácie
určuje poskýovateľ. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 3l.12. príslušného
kalendárneho ľoka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časťfinančných prostriedkov/dotácie
vrátiť späťna účetMesta Tuľzovka do 31.12. príslušnéhokalendárneho roka.

$6

Kontľola použitia finančných prostľiedkov

1.

2.

Finančnúkontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostľiedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva Mesto Turzovka a ostatné oprávnené orgány v súlade s platnými
zákonmi SR.
Prijímateľ finančných prostriedkov/dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školy alebo
dieťa školského zaiadenia je povinný predloŽiť kontľolnému oľgánu všetky doklady
preukazujúce hospodárne, efektívne, účelnéaúčinnévynaloŽenie pľidelených finančných
prostriedkov.

s7

1.

2.
3.

4.

5.

Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzne nariadenie o uľčenívyšky ťrnančnýchprostriedkov/dotácie na
prevádzku amzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa mateľskej školy a školských
zanadeni so sídlom na uzemi mesta Tuľzovka bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v
Turzovke dŕn 17.12.2020.
Toto VZN nadobúda účinnosť2.|.202l a pľávoplatnosť pätnástym dňom od schválenia t. j .
2.1.202r.
Neoddeliteľnou súčasťoutohto VZN sú Príloha č.l - Uľčeniefinančných pľostriedkov na
pľíslušnýrok na mzdy a prevádzku na žiaka/dieťaškôl a školských zariadení v
ziaďovateľskej pôsobnosti mesta Tuľzovka, zaradených v sieti škôl a školských zanadeni
MSWaS SR a Prílohač.2 - Určenie dotácie na príslušnýrok na mzdy aprevádzku na diet'a
školského ziadenia (školská jedáleň a ŠvĺŠ;
Spojenej školy sv. Jozefa v Turzovke v
ziaďovateľskej pôsobnosti Slovenského vikariáfu Kongregácie sestier sv. Cyrila a Metoda,
zaradenúv sieti škôl a školských zaiadeni IrĺŠvvaŠ
sR.
Na ustanovenia súvisiace s určenímvýšky ťrnančnýchpľostriedkov/dotácie na mzdy a
prevádzku nažiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zať'adenia so sídlom na lúzeĺniMesta Turzovka' neupľavené t;imto
VZN, sa vzťahujúpríslušnéprávne pľedpisy.
Schválením tohto VZN sa rušívZN č.l/20l0 o určenívýšky dotácie nažiaka na prevádzku
amzdy na žiaka zžkladnej umeleckej školy a diet'a materskej školy a školských zanadeni
so sídlom nauzemi mesta Turzovka' vrátane jeho novelizácií k 30.1I.2020.

JUDľ. Ľubomír GOLIS, v.
primátoľ mesta

Vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa
Zvesené z úradnej tabule mesta dňa :
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vZN

Príloha č.l

určenívyšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy
na žiaka základnej umeleckej školy a diet'a materskej školy
a školských zariadení so sídlom na územímesta Tuľzovka.

č,.4 l2020 o

Uľčeniefinančných prostriedkov na ľok 202l na prevádzku a mzdy naŽiaka
škôl a školských zariadení v zriaďovatel'skej pôsobnosti Mesta Turzovka.

Subjekt
1

MS

4.

CVC
SKD
ZUS

5

SJ ZŠ*

6.

SJ MS*

2.
J

Výška Íinančnýchprostriedkov
na žiakďdiet'a na ľok (v eurách)
2 720,46

68,38
481,51

816,38
0,94
1,09 hlavné jedlo
0,l6 doplnkové iedlo

*Faktuľácia jedál sa bude uskutočňovaťvždy podlh skutočnéhopočtu vydaných hlavných
a doplnkových jedál

k

Príloha č.2
vZN č.4l2020 o uľčení
dotácie na pľevádzku

a mzdy

"yškyškoly a diet'a mateľskej školy
na žiaka základnej umeleckej
a školských zaľiadeníso sídlom na územímesta Tuzovka .

Určenie dotácie na rok 202| na prevádzku a mzdy na žiaka školského zariadenia
(školská jedáleň) a SMS Spojenej školy sv. Jozefa v Tuľzovke,v zriaďovatel'skej
sti Slovenského vikariátu
sestier sv.
a Metoda

Subjekt
SJ Spojenej školy sv. Jozefa Tuľzovka*

SMS Spojenej školy sv. Jozefa Turzovka

Výška dotácie
na žiaka resp. diet'a na rok (v eurách)
0,83 €/ hlavné jedlo
max. dotácia 6 089,- eur / rok
465,12ldieťďmesiac,
max. dotácia44 652lrok

**Faktuľácia jedál sa bude uskutočňovat'vždypodl'a skutočného počtu vydaných
hlavných
a doplnkových jedál

Vyvesené na úľadnej tabuli mesta dňa
Zvesené z úľadnej tabule mesta dňa :

