VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA
č. 5 /2019 z 25. apríla 2019
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka pre školy a školské zariadenia
Mestské zastupiteľstvo v Bytči v zmysle § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve 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. 583/2003 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 6 ods. 12 písm.
b), písm. c) bod 3. 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, s ustanovením § 19
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ustanovením § 7 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa dňa
25.04.2019 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení :

1.

2.

Článok 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie určuje podmienky, výšku a účel poskytnutia dotácie na
mzdu a prevádzku na dieťa alebo žiaka pre základné umelecké školy, jazykové školy,
materské školy, školské kluby detí, centrá voľného času a zariadenia školského
stravovania, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení.
Mesto Bytča poskytuje dotácie podľa bodu 1. tohto článku školám a školským
zariadeniam zriadeným na území Mesta Bytča.

Článok 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie je :
a) základná umelecká škola, školský klub detí, materská škola, centrum voľného času,
zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča,

b) zriaďovateľ cirkevnej školy, súkromnej školy, cirkevného školského zariadenia alebo
súkromného školského zariadenia, ak o dotáciu požiada.
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4.

5.

Článok 3
Podmienky poskytovania dotácií
Školy a školské zariadenia podľa článku 2 sú povinné poskytovať údaje, ktoré majú
vplyv na poskytnutie dotácie, v rozsahu a lehote určenej Mestom Bytča. Údaje podľa §
7a ods.1 až 5 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov sú školy a školské zariadenia povinné
oznamovať Mestu Bytča vždy do 20. septembra každého kalendárneho roka.
Finančné prostriedky pre súkromné centrum voľného času sa poskytujú len na deti s
trvalým pobytom na území mesta Bytča.

Článok 4
Výška a účel dotácie
Výška dotácie na mzdu a prevádzku na žiaka alebo dieťa pre základné umelecké školy,
materské školy, školské kluby detí, centrá voľného času a zariadenia školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča na príslušný kalendárny rok sa
ustanovuje v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Výška dotácie na mzdu a prevádzku na dieťa pre súkromné školy a súkromné školské
zariadenia sa ustanovuje v prílohe č. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Výška dotácie sa vypočíta ako 88 % zo sumy výnosu dane z príjmov poukázanej Mestu
Bytča na základe zákona č. 564/2002 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov upravenej podľa pravidiel
ustanovených nariadením vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
Prijímateľ je povinný použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových
nákladov a pri jej použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť
nakladania s verejnými finančnými prostriedkami.
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.decembra kalendárneho roka, je príjemca
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet Mesta Bytča do 31.decembra
kalendárneho roka.

Článok 5
Termín a spôsob poskytnutia dotácie
Mesto Bytča poskytne príjemcovi dotácie podľa článku 2 dotáciu mesačne, vždy do 25-teho
dňa príslušného kalendárneho mesiaca, vo výške jednej dvanástiny z ročnej sumy dotácie.

5.

Článok 6
Záverečné ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 15/2012 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka škôl a školských zariadení v znení VZN č.

6.

7.

10/2013, VZN č. 14/2013, VZN č. 15/2013, VZN č. 6/2014, VZN č. 7/2014, VZN č.
2/2015, VZN č. 6/2015, VZN č. 10/2015, VZN č. 9/2016, VZN č. 15/2016, VZN č.
10/2017 a VZN č. 4/2018.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
občanov na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 8. apríla
2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo
dňa vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Bytča.

Ing. Miroslav Minárčik
primátor mesta

Príloha č. 1 k VZN č. 5/2019
Výška dotácie na mzdu a prevádzku na žiaka alebo dieťa pre základné umelecké školy,
materské školy, školské kluby detí, centrá voľného času a zariadenia školského stravovania v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bytča na rok 2019
Škola/školské zariadenie

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka na rok 2019

ŠKD pri ZŠ Ul. Mieru

586,77 eur

ŠKD pri ZŠ Ul. E. Lániho

476,34 eur

Materská škola Dostojevského ul.

2.556,17 eur

Materská škola Hurbanova ul.

2.554,14 eur

Materská škola Hrabové

3.417,05 eur

Materská škola Hliník nad Váhom

3.137,07 eur

Materská škola Pšurnovice

3.360,00 eur

Školská jedáleň, Ul. Mieru

287,85 eur

Školská jedáleň, Ul. E. Lániho

308,68 eur

Centrum voľného času

162,22 eur

Základná umelecká škola –individuálna forma vyučovania
Základná umelecká škola – kolektívna forma vyučovania

1.301,47 eur
400,00 eur

Príloha č. 2 k VZN č. 5/2019
Výška dotácie na mzdu a prevádzku na dieťa pre súkromné školy a súkromné školské
zariadenia na rok 2019
Škola / školské zariadenie

Zriaďovateľ

Súkromné centrum voľného
času, Lombardiniho 26, Bytča

JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, 010 01
Žilina, IČO : 37 983 121

90,78 eur

Súkromná materská škola, E.
Lániho 255, Bytča

HADESS, s.r.o., Hliník nad Váhom 250, 014 01
Bytča, IČO : 47 128 011

2.252,96 eur

Dotácia na žiaka
na rok 2019

