Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sobrance č. 3/2019,
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta SOBRANCE

Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach sa na svojom zasadnutí dňa 28.02.2019 podľa § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 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, uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)
Článok I
Predmet úpravy
Toto VZN určuje podrobnosti financovania, výšku poskytnutých finančných prostriedkov na
kalendárny rok, lehotu na predkladanie údajov potrebných na financovanie a deň v mesiaci,
kedy sa poskytnú finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy (ďalej
MŠ), na žiaka základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ), školského klubu detí (ďalej ŠKD), centra
voľného času (ďalej CVČ) a zariadenia školského stravovania – školskej jedálne (ďalej ŠJ)
zriadených na území mesta Sobrance (ďalej len „dotácia v školách a školských zariadeniach“),
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení.
Článok II
Príjemca dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
a) MŠ, Gagarinova 916, Sobrance
b) ZUŠ, Štefánikova 22, Sobrance
c) ZŠ, Komenského 6, Sobrance – ŠKD
d) ZŠ, Komenského 12, Sobrance – ŠKD
e) CVČ, Námestie slobody 1, Sobrance
f) ŠJ, Komenského 6, Sobrance
g) ŠJ, Komenského 12, Sobrance
h) Súkromná MŠ ELBA, Kpt. Nálepku č. 2, Sobrance
2. Mesto v r. 2019 neposkytne dotáciu pre CVČ zriadené na území iných obcí za dieťa vo veku
5 -15 rokov, ktoré má trvalý pobyt v meste Sobrance.

Článok III
Podrobnosti financovania
Mesto Sobrance poskytne dotáciu jednotlivým prijímateľom podľa údajov uvedených vo
výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Článok IV
Výška dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre školy a školské zariadenia je určená pre
jednotlivých prijímateľov v prílohe č. 1 tohto VZN.
2. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť ju len na úhradu mzdových a prevádzkových
nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej
použitia.
3. V prípade, že celá dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku,
prijímateľ je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na ten účet mesta, z ktorého mu
bola poukázaná, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Článok V
Lehota na predloženie údajov
Prijímatelia poskytnú údaje o potrebe finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
nasledujúci rok Mestu Sobrance do 30. septembra príslušného roka.
Článok VI
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Mesto Sobrance poskytne príjemcovi podľa článku IV ods. 1 dotáciu mesačne do 26. dňa
príslušného mesiaca.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa VZN Mesta Sobrance č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení zriadených
na území mesta Sobrance.
2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Sobranciach uznesením číslo 19 zo
dňa 28.02.2019 a nadobúda účinnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Pavol DŽURINA
primátor mesta
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 01.03.2019

Príloha 1
Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sobrance – 2019

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy
a prevádzku
na žiaka/rok v eurách

Materská škola, Gagarinova 916, Sobrance

2 583,05

ZUŠ, Štefánikova 22, Sobrance – žiak v individuálnej forme vyučovania

1 248,92

ZUŠ, Štefánikova 22, Sobrance – žiak v skupinovej forme vyučovania

407,81

Školský klub detí, Komenského 6, Sobrance

99,99

Školský klub detí, Komenského 12, Sobrance

130,65

Centrum voľného času, Námestie slobody 1, Sobrance

131,24

Školská jedáleň, Komenského 6, Sobrance

152,44

Školská jedáleň, Komenského 12, Sobrance

122,00

Súkromná materská škola ELBA, Kpt. Nálepku č. 2, Sobrance

2 273,08

