Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja
o poskytnutí finan ných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým
školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V rokoch 2011 a 2012 Košický samosprávny kraj poskytoval finan né prostriedky na mzdy
a prevádzku neštátnym zria ovate om v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Košického samosprávneho kraja . 11/2011 o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku
základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení
neskorších zmien a doplnkov.
D a 23. októbra 2012 bol vyhlásený a zverejnený v Zbierke zákonov SR zákon
. 325/2012 Z. z. (ú inný od 1. januára 2013), ktorým sa mení § 9 ods. 12 zákona . 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a ktorý riešil zákonné podmienky
financovania neštátnych zria ovate ov.
Novela uvedeného zákona ur uje samosprávnemu kraju ako poskytovate ovi
finan ných prostriedkov všeobecne záväzným nariadením, ur i
1.podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských
zariadení,
2. lehotu na predloženie údajov, pod a ktorých bude financova základné umelecké školy,
jazykové školy a školské zariadenia,
3. výšku finan ných prostriedkov ur ených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, posluchá a jazykovej školy a die a školského zariadenia;
v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skuto ného stravníka alebo na jedno
hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo,
4. de v mesiaci, do ktorého poskytne finan né prostriedky neštátnym zria ovate om
a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej
zria ovate skej pôsobnosti.
Uvedená novela zákona:
•

•
•
•

po prvýkrát rieši problematiku
poskytovania
finan ných prostriedkov na
stravovanie žiakov
- škôl vo svojej zria ovate skej pôsobnosti,
- nad 15 rokov veku zo škôl v zria ovate skej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo
náboženskej spolo nosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
- stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborných
u ilíš a praktických škôl v zria ovate skej pôsobnosti krajských školských úradov, ak sa
stravujú v zariadeniach školského stravovania v zria ovate skej pôsobnosti
samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spolo nosti alebo inej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
ur uje samosprávnemu kraju oznamovaciu povinnos o výške finan ných prostriedkov
ur ených na kalendárny rok,
ur uje lehotu na poskytnutie finan ných prostriedkov ur ených na rok (mesa ne),
ur uje výkon kontroly údajov poskytnutých neštátnym zria ovate om a základnými
umeleckými školami, jazykovými školami a školskými zariadeniami vo svojej
zria ovate skej pôsobnosti, pod a ktorých postupuje samosprávny kraj pri financovaní
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•

základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení okrem údajov pod a
osobitného predpisu,
ur uje minimálnu výšku finan ných prostriedkov poskytnutých na žiaka cirkevnej
základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, posluchá a
cirkevnej jazykovej školy, posluchá a súkromnej jazykovej školy, die a cirkevného
školského zariadenia a die a súkromného školského zariadenia najmenej vo výške 88 %
zo sumy ur enej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, posluchá a
jazykovej školy a die a školského zariadenia v zria ovate skej pôsobnosti
samosprávneho kraja; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných
zariadeniach školského stravovania najmenej vo výške 88 % zo sumy ur enej na mzdy a
prevádzku na stravovanie žiaka školy v zria ovate skej pôsobnosti samosprávneho kraja.

S cie om zosúladenia rozsiahlej zmeny legislatívy a platného VZN sa navrhuje,
zruši VZN Košického samosprávneho kraja . 11/2011 v znení zmien a dodatkov a novým
VZN obsiahnu uvedené legislatívne zmeny.

Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia je formálne lenený na 3 asti a desa
ustanovení paragrafového znenia nasledovne:
V § 1 je vymedzený predmet úpravy VZN,
V § 2 je vymedzená výška dotácie ur ená na žiaka základnej umeleckej školy, posluchá a
jazykovej školy a die a školského zariadenia v zria ovate skej pôsobnosti neštátnych
zria ovate ov; pri om v súkromnom alebo cirkevnom zariadení školského stravovania je
výška dotácie stanovená na jedno hlavné jedlo a jedno doplnkové jedlo na kalendárny rok.
V súlade s novelizovaným znením ustanovenia § 9 ods. 12 písm. j) zákona
. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona
. 325/2012 Z. z. KSK ur uje výšku dotácie na rok 2013 uvedenú v tabu ke I. a tabu ke II.
st pec b) a c) v Prílohe . 1 tohto VZN, ktorá predstavuje 100% sumy ur enej na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, posluchá a jazykovej školy a die a
školského zariadenia v zria ovate skej pôsobnosti KSK; v cirkevných zariadeniach školského
stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania je 100% sumy ur enej na
mzdy a prevádzku na jedno hlavné a doplnkové jedlo v zariadení školského stravovania
v zria ovate skej pôsobnosti KSK.
Výška dotácie pod a ods. 1 a 2 tohto ustanovenia je stanovená zo sumy uvedenej
v tabu ke I. a II. st pec a) prílohy . 1 tohto VZN, ktorá je priemernou sumou ur enou na
mzdy a prevádzku na žiaka školy a die a školského zariadenia v zria ovate skej pôsobnosti
KSK; v zariadeniach školského stravovania v zria ovate skej pôsobnosti KSK je priemernou
sumou ur enou na mzdy a prevádzku na jedno hlavné a doplnkové jedlo.
V druhej asti VZN sa navrhujú podmienky poskytnutia finan ných prostriedkov na
základe žiadosti o dotáciu.
V § 3 je ur ený okruh oprávnených subjektov - žiadate ov o poskytnutie finan ných
prostriedkov (neštátni zria ovatelia) okrem týchto subjektov sú oprávnení žiada o finan né
prostriedky ur ené na stravovanie tzv. osobitní žiadatelia.
V § 4 sa bližšie ur ujú údaje žiadosti a vymedzujú sa prílohy, ktoré sú povinní žiadatelia
a osobitní žiadatelia o finan né prostriedky predloži odboru školstva Úradu KSK.
V § 5 sú ur ené podrobnosti poskytovania finan ných prostriedkov a spôsob výpo tu výšky
finan ných prostriedkov ur ených žiadate ovi na kalendárny rok –
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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;
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;
sú in po tu detí za uplynulý školský rok v škole v prírode a výšky dotácie uvedenej v § 2
tohto VZN;
sú in po tu vydaných hlavných jedál a vydaných doplnkových jedál v zariadeniach
školského stravovania a výšky dotácie uvedenej v § 2 tohto VZN.
V § 6 sa vymedzuje ú el a použitie finan ných prostriedkov žiadate ov a osobitných
žiadate ov – ú elom použitia poskytnutých finan ných prostriedkov je financovanie bežných
výdavkov – mzdy a prevádzka.
V § 7 sa ur ujú podmienky vyú tovania dotácie.
V § 8 sa rieši spôsob kontroly prijímate ov, osobitných prijímate ov a kone ných
prijímate ov finan ných prostriedkov poskytnutých KSK na mzdy a prevádzku. V uvedenej
asti je odkaz na osobitný zákon, ktorý rieši porušenie finan nej disciplíny, v prípade ak sa
dané porušenie kontrolou preukáže.
V § 9 je zrušovacím ustanovením a v § 10 je uvedená ú innos tohto VZN, ktorá sa navrhuje
od 1. 1. 2013.
Záverom sa uvádza, že objem finan ných prostriedkov na rok 2013, ktoré KSK poskytne
žiadate om a osobitným žiadate om za podmienok upravených v návrhu VZN je zoh adnený
v schválenom rozpo te pre odvetvie školstva.

Košice 13.11. 2012

Spracovali:
Ing. Marcel Eperješi
Mgr. Jana Jarušinská
Odbor školstva Úradu KSK
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