... / 2012
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Košického samosprávneho kraja
z ..... decembra 2012

o poskytnutí finan ných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja uznesením . .../2012 prijatým na svojom
19. zasadnutí, d a 17. decembra 2012, pod a § 8 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona . 302/2001 Z.
z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a pod a § 9 ods. 12
písm. c) zákona . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
zákona . 325/2012 Z. z. sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
1. as
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie ( alej len „VZN“) ur uje
a)

výšku dotácie na mzdy a prevádzku ( alej len „dotácia) na žiaka základnej
umeleckej školy, posluchá a jazykovej školy a die a školského zariadenia;
v zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo,

b)

podmienky financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl
a školských zariadení,

c)

ú el použitia poskytnutých finan ných prostriedkov zria ovate ovi cirkevnej
alebo súkromnej základnej umeleckej školy, zria ovate ovi cirkevnej alebo
súkromnej jazykovej školy a zria ovate ovi cirkevného alebo súkromného
školského zariadenia,

d)

podmienky vyú tovania finan ných prostriedkov zria ovate ovi cirkevnej alebo
súkromnej základnej umeleckej školy, zria ovate ovi cirkevnej alebo súkromnej
jazykovej školy a zria ovate ovi cirkevného alebo súkromného školského
zariadenia,

e)

spôsob kontroly použitia poskytnutých finan ných prostriedkov a sankcie
zria ovate ovi cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej školy,
zria ovate ovi cirkevnej alebo súkromnej jazykovej školy a zria ovate ovi
cirkevného alebo súkromného školského zariadenia,

f)

osobitné podmienky poskytovania finan ných prostriedkov na stravovanie
žiakov uvedené v osobitnom predpise1.

§ 9 ods. 12 písm. e) zákona . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení zákona . 325/2012 Z. z.
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§2
Výška dotácie
(1)

Výška dotácie na
a)

žiaka základnej umeleckej školy,

b)

posluchá a jazykovej školy,

c)

die a školského zariadenia

na kalendárny rok je uvedená v tabu ke I. prílohy . 1 tohto VZN.
(2)

Výška dotácie v cirkevnom alebo súkromnom zariadení školského stravovania na
jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo na kalendárny rok je uvedená v tabu ke II.
st pec b) a c) prílohy . 1 tohto VZN.

(3)

Výška dotácie pod a ods. 1 a 2 je stanovená zo sumy uvedenej v tabu ke I. a II. st pec
a) prílohy . 1 tohto VZN; pri om pod pojmom suma sa rozumie priemerná suma
ur ená na mzdy a prevádzku
a)

na žiaka školy, posluchá a jazykovej školy a die a školského zariadenia
v zria ovate skej pôsobnosti KSK;

b)

na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo v zariadení školského stravovania
v zria ovate skej pôsobnosti KSK.

2. as
Podmienky poskytnutia finan ných prostriedkov na základe žiadosti o dotáciu
§3
Oprávnené subjekty
(1)

Žiada o poskytnutie finan ných prostriedkov pod a osobitného predpisu2 a tohto
VZN môže
a)

zria ovate cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej školy,

b)

zria ovate cirkevnej alebo súkromnej jazykovej školy,

c)

zria ovate cirkevného alebo súkromného školského zariadenia,

( alej len „žiadate “).
(2)

2

Pre poskytnutie finan ných prostriedkov musí žiadate sp a nasledovné podmienky
vz ahujúce sa na ním zriadenú cirkevnú alebo súkromnú základnú umeleckú školu,
cirkevnú alebo súkromnú jazykovú školu a cirkevné alebo súkromné školské
zariadenie:
a)

jeho sídlo je na území KSK,

b)

je zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR,

c)

má zria ovaciu listinu, vydanú zria ovate om po zaradení do siete škôl
a školských zariadení SR,

d)

navštevujú ho žiaci, posluchá i a deti nad 15 rokov veku s výnimkou školy
v prírode.

§ 9 ods. 12 písm. b) zákona . 596/2003 Z. z.
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(3)

Okrem žiadate a uvedeného v odseku 1 poskytuje KSK na základe žiadosti finan né
prostriedky na stravovanie pod a osobitného predpisu3 osobitnému žiadate ovi ( alej
len „osobitný žiadate “).
§4
Žiados o poskytnutie finan ných prostriedkov

(1)

Písomnú žiados o poskytnutie finan ných prostriedkov žiadate a osobitný žiadate
doru í v lehote najneskôr do 20. septembra kalendárneho roka na adresu:
Košický samosprávny kraj
Odbor školstva
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

(2)

V prípade prvej žiadosti o poskytnutie finan ných prostriedkov je žiadate povinný
predloži
a)

kópiu dokladu o zaradení cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej školy,
cirkevnej alebo súkromnej jazykovej školy a cirkevného alebo súkromného
školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení SR,

b)

kópiu dokladu o zriadení cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej školy,
cirkevnej alebo súkromnej jazykovej školy a cirkevného alebo súkromného
školského zariadenia (zria ovaciu listinu),

c)

doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadate a (živnostenský list, výpis
z Obchodného registra, a pod.) vrátane údajov o štatutárnom orgáne žiadate a,

d)

kópiu dokladu o pridelení I O,

e)

íslo ú tu a uvedenie pe ažného ústavu, v ktorom je vedený ú et žiadate a pre
ú ely dotácie – kópiu formulára o zriadení ú tu,

f)

údaje o po te žiakov cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej školy,
posluchá ov cirkevnej alebo súkromnej jazykovej školy a detí cirkevného alebo
súkromného školského zariadenia; údaje o po te vydaných hlavných jedál
a vydaných doplnkových jedál pod a vzoru uvedenom v prílohe . 2 tohto VZN,

g)

zoznam vydaných rozhodnutí o prijatí žiakov, posluchá ov a detí, na ktoré žiada
dotáciu, s uvedením dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu pod a vzoru
uvedenom v prílohe . 5 tohto VZN, okrem zariadenia školského stravovania,
školy v prírode a školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie,
ostatné školské štatistické výkazy o innosti konkrétnej školy alebo školského
zariadenia pod a zoznamu uvedenom v prílohe . 4 tohto VZN.

(3)

Pri žiadosti o poskytnutie finan ných prostriedkov na alší kalendárny rok je žiadate
povinný predloži údaje pod a ods. 2 písm. f) a g) tohto ustanovenia pre príslušný
kalendárny rok v lehote najneskôr do 20. septembra kalendárneho roka.

(4)

Osobitný žiadate je povinný v prípade prvej žiadosti predloži

3

a)

kópiu dokladu o zaradení školy do siete škôl a školských zariadení SR,

b)

kópiu dokladu o zriadení školy (zria ovaciu listinu),

c)

doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadate a (živnostenský list, výpis
z Obchodného registra, a pod.) vrátane údajov o štatutárnom orgáne žiadate a,

§ 9 ods. 12 písm. e) bod 2 a 3 zákona . 596/2003 Z. z.

3

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja .../2012
o poskytnutí finan ných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

d)

kópiu dokladu o pridelení I O,

e)

íslo ú tu a uvedenie pe ažného ústavu, v ktorom je vedený ú et osobitného
žiadate a pre ú ely poskytnutia finan ných prostriedkov – kópiu formulára
o zriadení ú tu,

f)

predpokladaný po et vydaných hlavných jedál a vydaných doplnkových jedál
na príslušný kalendárny rok.

(5)

V prípade, že dôjde k zmene v údajoch alebo v predložených dokladoch k žiadosti
o poskytnutie finan ných prostriedkov, je žiadate alebo osobitný žiadate povinný
predmetnú zmenu v údajoch bezodkladne oznámi KSK a predloži príslušné nové
doklady.

(6)

V roku 2013 osobitný žiadate požiada KSK o finan né prostriedky na stravovanie
v lehote najneskôr do 31. januára 2013.
§5
Poskytnutie finan ných prostriedkov a ich výška

(1)

KSK poskytne žiadate ovi finan né prostriedky vo výške uvedenej v odseku 2 až 4
tohto ustanovenia a na ú el uvedený v § 6 tohto VZN.

(2)

KSK poskytne žiadate ovi finan né prostriedky na kalendárny rok v celkovej výške,
ktorá je vypo ítaná ako
a)

sú et 2/3 sú inu po tu žiakov základnej umeleckej školy, posluchá ov jazykovej
školy a detí školského zariadenia pod a stavu k
15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka (január až august) a výšky dotácie
uvedenej v § 2 tohto VZN a 1/3 sú inu po tu žiakov základnej umeleckej školy,
posluchá ov jazykovej školy a detí školského zariadenia pod a stavu k 15.
septembru kalendárneho roka (september až december) a výšky dotácie
uvedenej v § 2 tohto VZN;

b)

sú in po tu evidovaných detí, ktorým bola poskytnutá služba za predchádzajúci
školský rok v školskom zariadení výchovného poradenstva a prevencie a výšky
dotácie uvedenej v § 2 tohto VZN;

c)

sú in po tu detí za uplynulý školský rok v škole v prírode a výšky dotácie
uvedenej v § 2 tohto VZN;

d)

sú in po tu vydaných hlavných jedál a vydaných doplnkových jedál
v zariadeniach školského stravovania a výšky dotácie uvedenej v § 2 tohto VZN.

(3)

Celkovú výšku finan ných prostriedkov poskytnutých žiadate ovi KSK písomne
oznámi do 31. januára príslušného roka. V prípade rozpo tového provizória KSK
postupuje v súlade s osobitným predpisom4. Finan né prostriedky pod a ods. 1 tohto
ustanovenia poskytne KSK žiadate ovi mesa ne najneskôr posledný de v mesiaci.

(4)

KSK má právo v priebehu kalendárneho roka upravi výšku poskytnutých finan ných
prostriedkov v prípade zmeny VZN. Úpravu výšky finan ných prostriedkov KSK
oznámi žiadate ovi uvedenom v § 3 ods. 1 písomne najneskôr do 15 dní od
nadobudnutia ú innosti nového VZN.

4

§ 11 zákona . 583/2004 Z. z. zákona o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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(5)

KSK poskytne finan né prostriedky osobitnému žiadate ovi na stravovanie žiakov na
základe žiadosti s priloženou kópiou faktúry s údajom o po te vydaných hlavných
jedál a vydaných doplnkových jedál
a)

na žiakov nad 15 rokov veku školy v zria ovate skej pôsobnosti cirkevného
alebo súkromného zria ovate a najviac do výšky dotácie na jedno hlavné jedlo
a doplnkové jedlo uvedenej v tabu ke . II. st pec b) a c) prílohy . 1 tohto VZN;

b)

na žiakov strednej školy, strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami,
odbornému
u iliš u
a praktickej
škole
v zria ovate skej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach, ak sa
stravujú v zariadení školského stravovania v zria ovate skej pôsobnosti KSK
alebo cirkevného alebo súkromného zria ovate a najviac do výšky priemernej
sumy na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo uvedenej v tabu ke . II. st pec a)
prílohy . 1 tohto VZN.
§6
Ú el a použitie finan ných prostriedkov žiadate ov

(1)

Poskytnutie a použitie finan ných prostriedkov je ú elovo ur ené na financovanie
bežných výdavkov na mzdy a prevádzku. Špecifikácia mzdových a prevádzkových
výdavkov je ur ená ekonomickou klasifikáciou rozpo tovej klasifikácie5.

(2)

Z poskytnutých finan ných prostriedkov sa môžu hradi len bežné výdavky –
mzdové a prevádzkové výdavky cirkevnej alebo súkromnej základnej umeleckej
školy, cirkevnej alebo súkromnej jazykovej školy a cirkevného alebo súkromného
školského zariadenia, ktoré sú v zria ovate skej pôsobnosti žiadate a alebo
osobitného žiadate a.

(3)

Žiadate alebo osobitný žiadate , ktorému boli finan né prostriedky poskytnuté ( alej
len „prijímate “ alebo „osobitný prijímate “) a cirkevná alebo súkromná základná
umelecká škola, cirkevná alebo súkromná jazyková škola a cirkevné alebo súkromné
školské zariadenie ( alej len „kone ný prijímate ) sú povinní poskytnuté finan né
prostriedky použi do 31. decembra príslušného roka v rozsahu a na ú el ur ený
v odsekoch 1 a 2.

(4)

Prijímate a kone ný prijímate si môžu vo vyú tovaní finan ných prostriedkov
uplatni len výdavky, ktoré vynaložil na ur ený ú el v príslušnom kalendárnom roku,
na ktorý boli poskytnuté.

(5)

Prijímate , osobitný prijímate a kone ný prijímate sú povinní vytvori podmienky
pre kontrolu erpania finan ných prostriedkov poskytnutých KSK.

(6)

Prijímate a kone ný prijímate sú povinní:
a)

vies poskytnuté finan né prostriedky na samostatnom bankovom ú te
v pe ažnom ústave,

b)

realizova výdavky na ú ely ur ené v odseku 1 a 2 najmä bezhotovostnými
platbami z bankového ú tu; výdavky hotovostnými platbami na ú ely ur ené
v odseku 1 a 2 môže realizova najviac do výšky 5 % poskytnutých finan ných
prostriedkov (okrem miezd vyplatených v hotovosti),

c)

odvies úroky, pripísané pe ažným ústavom na bankovom ú te, po odpo te
dane z úrokov a poplatkov za vedenie ú tu raz ro ne prijímate ovi
(zria ovate ovi), ktorý ich odvedie do 10. januára nasledujúceho roka
s príslušným avízom na ú et poskytovate a,

5

Opatrenie Ministerstva financií SR z 8. decembra 2004 . MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organiza ná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpo tovej klasifikácie (FS
. 14/2004) v znení zmien a doplnkov
5
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(7)

d)

zachováva hospodárnos , efektívnos a ú innos použitia
finan ných prostriedkov, a to v súlade s osobitnými predpismi6,

poskytnutých

e)

zabezpe i vedenie ú tovnej evidencie o poskytnutých finan ných prostriedkoch
v súlade s osobitným predpisom7,

f)

ozna i originály ú tovných dokladov slovami „finan né prostriedky poskytnuté
z rozpo tu KSK“.

Osobitný prijímate je povinný postupova pod a odseku 6 písm. d), e) a f) tohto
ustanovenia.
§7
Vyú tovanie finan ných prostriedkov

(1)

Prijímate , osobitný prijímate a kone ný prijímate sú povinní vykona vyú tovanie
a predloži ho KSK v termíne do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roku na
tla ive, ktoré je uvedené v prílohe . 3 tohto VZN.

(2)

KSK nebude akceptova neúplné vyú tovanie alebo vyú tovanie, ktorého správnos
nebude potvrdená štatutárnym orgánom prijímate a, osobitného prijímate a
a kone ného prijímate a a vráti ho na opravu alebo doplnenie.

(3)

Finan né prostriedky nepoužité do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sú
prijímate , osobitný prijímate a kone ný prijímate povinní vráti KSK bez
zbyto ného odkladu najneskôr do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka na
ú et íslo: 7000186505/8180 s príslušným avízom.

(4)

Ak prijímate , osobitný prijímate alebo kone ný prijímate skon í innos (zánik
alebo zastavenie resp. dlhodobé prerušenie), sú povinní poskytnuté finan né
prostriedky ku d u skon enia innosti vyú tova na tla ive uvedenom v prílohe . 3
tohto VZN a odvies nevy erpané finan né prostriedky na ú et KSK uvedený
v odseku 3, najneskôr do 60 dní od skon enia innosti.

(5)

Vyú tovanie musí obsahova aj písomnú informáciu o ú ele použitia poskytnutých
finan ných prostriedkov.
§8
Spôsob vykonávania kontroly použitia finan ných prostriedkov a sankcie

(1)

KSK ako poskytovate finan ných prostriedkov je oprávnený vykonáva kontrolu
hospodárenia s finan nými prostriedkami8 a kontrolu efektívnosti a ú elnosti ich
využitia9 v sídle prijímate a, osobitného prijímate a a kone ného prijímate a, ktorému
boli finan né prostriedky ur ené. Výkonom kontroly nie sú dotknuté oprávnenia
iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu pod a osobitných predpisov.

(2)

Pre ú ely kontroly pod a predchádzajúceho odseku sú prijímate , osobitný prijímate
a kone ný prijímate povinní umožni KSK vykonanie kontroly dodržiavania
podmienok pod a tohto VZN a za tým ú elom zabezpe i pre oprávnené osoby na
vykonanie kontroly vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly

6

§ 19 ods. 3 zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. k) až m) zákona . 502/2001 Z. z.
o finan nej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a zákon . 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
7
zákon . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve.
8
§ 9 ods. 17 zákona . 596/2003 Z. z.
9
Zákon . 502/2001 Z. z. o finan nej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.
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a predloženie všetkých požadovaných dokladov, informácií a vysvetlení súvisiacich
s vykonávanou kontrolou.
(3)

V prípade porušenia finan nej disciplíny prijímate om, osobitným prijímate om alebo
kone ným prijímate om sa postupuje pod a osobitného predpisu10.
3. as
Závere né ustanovenia
§9
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja . 11/2011
schválené uznesením Zastupite stva KSK . 228/2011 d a 18. apríla 2011 v znení doplnkov
schválených uznesením Zastupite stva KSK . 268/2011 d a 20. júna 2011, zmien
a doplnkov schválených uznesením Zastupite stva KSK . 347/2011 d a 12. decembra 2011.
§ 10
Ú innos
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos od 1. 1. 2013.

JUDr. Zdenko Trebu a
predseda

Zverejnené na pripomienkovanie 15.11. 2012
Kontaktná adresa :
Košický samosprávny kraj,
Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja –
marcel.eperjesi@vucke.sk, tel.055-7268257
jana.jarusinska@vucke.sk. Tel.055-7268269
Námestie Maratónu mieru . 1
042 66 Košice
10

§ 31 zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7

