Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany č. 1/2022 o financovaní
originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva.
Mestské zastupiteľstvo Šurany /ďalej len MsZ/ v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 písm. g) Zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 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, § 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 sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení /ďalej len VZN/.
§1
Predmet úpravy
VZN určuje podrobnosti financovania originálnych kompetencií mesta na úseku školstva,
výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy a prevádzku, lehotu na predloženie
údajov potrebných na financovanie a deň v mesiaci, v ktorom mesto poskytne finančné
prostriedky školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
§2
Príjemca finančných prostriedkov
Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia sú:
1. Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov č. 10, Šurany
Materská škola, Mostná č. 1, Šurany,
Materská škola, MDŽ č. 26, Šurany,
Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany
Základná škola, Bernolákova č. 35, Šurany pre školskú jedáleň a školský klub detí pri tejto
ZŠ

Základná škola, SNP č. 5, Šurany pre školskú jedáleň a školský klub detí pri tejto ZŠ
§3
Podrobnosti financovania
1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytnuté na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, na dieťa materskej školy, na dieťa a žiaka centra voľného času, školského
klubu detí a zariadenia školského stravovania. Pri ich použití sa musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia.
2. Mesto Šurany poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku podľa § 2 ods.1 tohto
VZN nasledovne:

-2a) základnej umeleckej škole (ZUŠ) – individuálna forma
podľa počtu žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania od troch
rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka
b) základnej umeleckej škole (ZUŠ) – skupinová forma
podľa počtu žiakov základnej umeleckej školy v skupinovej forme vzdelávania od troch
rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka
c) materskej škole (MŠ)
podľa počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
d) centru voľného času (CVČ)
podľa počtu detí od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom na území obce
podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
e) základnej škole - školskému klubu detí (ŠKD)
podľa počtu žiakov v školskom klube detí (ŠKD) z nultého až 5. ročníka základnej školy
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
f) základnej škole - školskej jedálni (ŠJ)
podľa počtu všetkých žiakov základnej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka
3.

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou sumou na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta.

4.

Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin sumy
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a počtu detí, žiakov podľa stavu
k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol
(MŠVVŠ SR) 40-01.

5.

Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku je ich počet podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka
uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí,
žiakov a poslucháčov.

6.

Na účely financovania sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a
poslucháči, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa
školy alebo riaditeľa školského zariadenia.

7.

Mesto poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základnej umeleckej škole,
materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci
rozpisu schváleného rozpočtu mesta.

8.

Mesto oznámi základnej umeleckej škole, materským školám a školským zariadeniam vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok
najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

9.

Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje zmenou
VZN, mesto túto zmenu oznámi základnej umeleckej škole, materským školám
a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po
nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým bola zmena vykonaná. Mesto zmenu výšky
finančných prostriedkov realizuje rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena
schváleného rozpočtu mesta a v rámci neho aj rozpočtu škôl a školských zariadení.
§4
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
1) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany je určená v tabuľke:

Výška finančných prostriedkov na rok 2022 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šurany
Kategória škôl a školských
zariadení

Finančné prostriedky
na prevádzku a mzdy
na dieťa a žiaka /rok v eurách
návrh na
rok 2022

Základná umelecká škola
- individuálne vyučovanie
- skupinové vyučovanie
Materská škola Mostná 1

1426
466
2648

Materská škola MDŽ 26

2690

Školský klub detí pri ZŠ
(Bernolákova 35 a SNP 5)
Centrum voľného času

582

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ
(Bernolákova 35 a SNP 5)

175

106

V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. 12. príslušného kalendárneho
roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet
mesta Šurany do 31. 12. príslušného kalendárneho roku.

§5
Lehota na predloženie údajov
Základná umelecká škola, materské školy a školské zariadenia majú povinnosť oznámiť
mestu údaje podľa §4 odsek 3 najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka.
§6
Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov
1. Mesto Šurany poskytne mesačne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcovi
podľa § 2 tohto VZN do 25. dňa príslušného mesiaca na jeho výdavkový účet.

§7
Záverečné ustanovenia
1. VZN č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií mesta Šurany na úseku školstva
bolo schválené uznesením MsZ č.24/2022-Z, bod č. X. dňa.10.2.2022.
2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mestského
úradu v Šuranoch.
3. Odo dňa účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šurany
č. 1/2019 v znení VZN č. 1/2021.

Ing. Marek O r e m u s, v.r.
primátor mesta Šurany

