Mesto Malacky, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 4/2019
o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2019

Dotácia na prevádzku a mzdy
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „nariadenie“) určuje
a) podrobnosti financovania základnej
umeleckej
školy, materskej
školy,
centra voľného času, školských klubov detí
a zariadení školského stravovania (ďalej aj
len
„školy
a školské
zariadenia“),
zriadených na území mesta Malacky,
b) výšku a účel dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy,
dieťa materskej školy a dieťa
školského
zariadenia;
v zariadení
školského stravovania na žiaka školy
(ďalej len „dotácia na prevádzku a mzdy“),
c) výšku a účel dotácie na zabezpečenie
stravy pre materskú školu,
d) lehotu na predkladanie údajov, podľa
ktorých mesto Malacky poskytne finančné
prostriedky
pre
subjekty
uvedené
v písmene a),
e) deň v mesiaci, do ktorého mesto
Malacky poskytne finančné prostriedky.

§2
Poskytovanie dotácie
(1) Poskytovateľom
Malacky.

dotácie je

mesto

(2) Prijímateľom dotácie je:
a) škola a školské zariadenie s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Malacky (príloha č. 1),
b) zriaďovateľ cirkevnej školy a školského
zariadenia, ktoré sú zriadené na území
mesta Malacky (príloha č. 1).
(3) Dotácia sa poskytuje len na prevádzku
a mzdy škôl a školských zariadení, ktoré
boli na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva,
vedy,
výskumu
a športu
Slovenskej republiky zaradené do siete
škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky.
(4) Podmienkou na pridelenie dotácie
prijímateľovi podľa ods. 2. písm. a) je
predloženie návrhu rozpočtu školy a
školského zariadenia a zúčtovanie už
poskytnutej dotácie.

(5) Podmienkou na pridelenie dotácie
zriaďovateľovi podľa ods. 2. písm. b) je
predloženie žiadosti zriaďovateľa školy a
školského zariadenia a zúčtovanie už
poskytnutej dotácie.
(6) Prijímatelia dotácie uvedení v § 2 ods.
2 sú povinní predložiť poskytovateľovi
dotácie návrh rozpočtu a zúčtovanie už
poskytnutej dotácie ako aj počet žiakov
podľa štatistických výkazov, v lehote,
ktorá im bude oznámená poskytovateľom.
§3
Použitie dotácie
Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené
finančné prostriedky použiť len na
prevádzku a mzdy, na kapitálové výdavky
iba
v prípade
ich
schválenia
poskytovateľom.
Prijímateľ
dotácie
použité finančné prostriedky vynakladá
hospodárne, efektívne a účelne.

schváleným
rozpočtom
a právnymi
predpismi poskytnúť na základe posúdenia
a rozhodnutia primátora raz štvrťročne
prijímateľovi podľa § 2 ods. 2 tohto
nariadenia dotáciu na prevádzku a mzdy v
sume vyššej ako je suma vypočítaná podľa
ods. 2 a 3 tohto paragrafu.
(5)
Dotácia
bude
poskytovaná
prijímateľovi mesačne 25. deň príslušného
mesiaca s výnimkou mesiaca december,
kedy bude dotácia poskytnutá 10. deň
tohto mesiaca. Ak 25. deň v mesiaci a
10. deň v mesiaci december pripadne na
deň pracovného pokoja, dotácia bude
poskytnutá v najbližší pracovný deň.
§5
Zúčtovanie dotácie
(1) Prijímateľ dotácie zúčtuje dotáciu s
mestom Malacky mesačne do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca.

§4
Výška a lehota poskytnutia dotácie

(2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná
do 31. decembra 2019, prijímateľ
nevyčerpanú časť dotácie vráti späť na
účet mesta do 31. decembra 2019.

(1) Minimálna ročná výška dotácie na
prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo
jedného žiaka na kalendárny rok je
uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

Dotácia na zabezpečenie stravy pre
materskú školu

(2) Ročná výška dotácie pre školu alebo
školské zariadenie sa určí ako súčin počtu
detí alebo žiakov vykázaných vo výkaze
V40-01 za obec podľa stavu k 15.
septembru 2018 a ročnej výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo
žiaka podľa prílohy č. 2 tohto nariadenia,
ak sa v ods. 3 neuvádza inak.
(3) Ročná výška dotácie pre centrum
voľného času sa určí ako súčin
priemerného počtu žiakov vykázaných
centrom voľného času za posledné 4 roky a
ročnej výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na jedného žiaka podľa prílohy č. 2 tohto
nariadenia.
(4) Poskytovateľ dotácie môže podľa
svojich finančných možností a v súlade so

§6
Poskytovanie dotácie
Mesto Malacky poskytuje materskej škole
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
mesta
Malacky dotáciu na zabezpečenie stravy
na:
a) každé dieťa v poslednom ročníku
materskej školy,
b) dieťa materskej školy, okrem dieťaťa
v poslednom ročníku materskej školy,
ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem
je najviac vo výške životného minima.

§7
Použitie dotácie
Materská škola môže dotáciu použiť len na
úhradu režijných nákladov na výrobu
a výdaj jedál a nápojov.
§8
Výška a lehota na poskytnutie dotácie
(1) Dotácia na zabezpečenie stravy pre
materskú školu sa poskytuje vo výške
rozdielu medzi dotáciou poskytovanou
podľa osobitného právneho predpisu1
a platbou zákonného zástupcu dieťaťa za
celodennú stravu na jeden deň určenou
všeobecne záväzným nariadením mesta
Malacky2.
(2) Dotácia sa poskytuje za každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno –
vzdelávacej činnosti v materskej škole
a odobralo stravu.
(3) Dotácia sa poskytuje materskej škole
štvrťročne do 15. dňa nasledujúceho
štvrťroka, na základe podkladov, ktoré
materská škola predkladá poskytovateľovi
mesačne, vždy do 10. dňa nasledujúceho
mesiaca.
§9
Kontrola
(1) Finančnú kontrolu na úseku
hospodárenia s finančnými prostriedkami
pridelenými podľa tohto nariadenia
vykonáva mesto Malacky a ostatné
oprávnené orgány.
(2) Prijímatelia dotácií podľa tohto
nariadenia predložia všetky doklady
preukazujúce
hospodárne,
efektívne
a účelné
vynaloženie
pridelených
finančných prostriedkov.
§ 10
1

Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
2
§ 6 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Malacky č. 11/2013 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a výdavkov v školských
zariadeniach v znení neskorších zmien a doplnkov

Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva v
Malackách č. 26/2019 dňa 28.3.2019.
(2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Malacky č.
9/2018 o výške dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2019.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť
pätnástym dňom od vyvesenia.

V Malackách 2.4.2019

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019
Prijímatelia dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2019
a) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Malacky

1.
2.
3.
4.
5.

1.

škola
Materská škola
Základná umelecká škola
Základná škola Dr. J. Dérera
Základná škola
Základná škola

adresa
Jána Kollára 896, Malacky
Záhorácka 1918, Malacky
Gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
Štúrova 142/A, Malacky
Záhorácka 95, Malacky

školské zariadenie
Centrum voľného času

adresa
M. Rázusa 30, Malacky

súčasti školy
ŠKD, ŠJ
ŠKD, ŠJ
ŠKD, ŠJ

b) zriaďovateľ cirkevnej školy

1.

zriaďovateľ

škola

adresa

Rímskokatolícka cirkev,
Bratislavská arcidiecéza,
Špitálska 7,
Bratislava

Spojená škola sv.
Františka Assiského

Kláštorné
námestie 1,
Malacky

ŠKD – školský klub detí
ŠJ – školská jedáleň

súčasti
školy
ŠKD, ŠJ

Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019

Minimálna ročná dotácia (normatív) na prevádzku a mzdy
na jedno dieťa alebo jedného žiaka na rok 2019
Kategória

Minimálna ročná
dotácia - normatív
( v €)
2484

Žiak základnej umeleckej školy - individuálna forma vyučovania

969

Žiak základnej umeleckej školy - skupinová forma vyučovania

805

Žiak centra voľného času

463

Dieťa školského klubu pri ZŠ Dr. J. Dérera

523

Dieťa školského klubu pri ZŠ Štúrova

550

Dieťa školského klubu pri ZŠ Záhorácka

596

Dieťa školského klubu pri SŠ sv. F. Assiského

583

Potenciálny stravník – žiak základnej školy Dr. J. Dérera

132

Potenciálny stravník – žiak základnej školy Štúrova

166

Potenciálny stravník – žiak základnej školy Záhorácka

187

Potenciálny stravník – žiak základnej školy SŠ sv. F. Assiského

149

Dieťa materskej školy

