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Dôvodová správa - Indoklás:
Mesto Komárno Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2020 ustanovilo výšku dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na kalendárny rok 2020. Pri zariadeniach školského stravovania bol
stanovený normatív v zmysle zákona, t.j. podľa počtu potenciálnych stravníkov (žiak ZŠ).
Vzhľadom na to, že od 1. júla 2020 budú delimitované kompetencie školských jedální
do správy jednotlivých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, MsÚ navrhuje
spravodlivejšie rozdelenie financií, a to na základe počtu vydaných hlavných jedál za
predchádzajúci kalendárny rok. Ako podklad k výpočtu dotácií pre jednotlivé ŠJ na rok 2020
MsÚ odporúča použiť iba údaje za mesiace október - november 2019 (od septembra 2019
bola zavedená tzv. „dotácia na obedy zadarmo“ a takisto iba od septembra 2019 je ŠJ
rozmarínová v prevádzke, ale mesiace september a december 2019 neboli plnohodnotné
kvôli začiatku školského roka a školských prázdnin).
Novú metodiku rozdeľovania financií MsÚ odôvodňuje s tým, že od 1. júla 2020
niektoré ŠJ budú zabezpečovať stravu iba pre svojich žiakov ZŠ, ale niektoré ŠJ aj pre detí
MŠ a ostatných stravníkov a tým pádom tie ŠJ by nedostali dotáciu na ostatných stravníkov.
Napr.:
- ŠJ Eötvösa (1 ZŠ, 7 MŠ, 1 Cirkevná MŠ Csillag, Bambi Klub – jasle, dôchodcovia)
- ŠJ Komenského (1 ZŠ, 4 MŠ, 2 ŠZŠ, Drobček – jasle, dôchodcovia)
- ŠJ pohraničná (1 ZŠ, 1 MŠ, dôchodcovia)
- ŠJ Mieru (1 ZŠ, dôchodcovia)
- ŠJ práce (1 ZŠ, dôchodcovia)
ŠJ rozmarínová (1 ZŠ, 1 Cirkevná škola MARIANUM, dôchodcovia)
Dotácia mesta pre školské kuchyne a jedálne na rok 2020 bola schválená pri
schválení Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2020 v celkovej výške 823.700 eur
a rozpočet ŠJ rozmarínová v celkovej výške 173.000 eur. Uvedené finančné prostriedky
navrhuje MsÚ znova prepočítať a prerozdeliť medzi jednotlivé ŠJ na druhý polrok 2020, t.j.
sa nejedná o navýšenie rozpočtu školstva v rámci Programového rozpočtu mesta na rok
2020.
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Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Predpisy, VZN, Územný plán mesta (je v súlade s platnými predpismi, VZN alebo UPM?)
http://komarno.sk/content/file/vzn/2020/SK4147220052612431.pdf
Google street View (mapa)
Finančná kontrola:
Právna kontrola:
Kritéria schválenia:
Komisia školstva a kultúry:
Hlasovanie:
Finančná komisia zo dňa 10.06.2020: odporúča prejednať materiál na zasadnutí Rady pri MZ
a na zasadnutí MZ
Hlasovanie: 6 – 0 – 0
Rada zo dňa 17.06.2020: odporúča schváliť návrh VZN po doplnení výšky príspevku na
jedno hlavné jedlo
Hlasovanie: 6 – 0 – 0 – 1

Návrhy uznesenia sú vždy v takom poradí, ako o tom hlasuje zastupiteľstvo
(ako určí rokovací poriadok)
Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata
Rada odporúča doplniť VZN v § 1 ods.1 nasledovne:
„na základe počtu vydaných hlavných jedál za predchádzajúci kalendárny rok vo výške
najmenej 1,27 eur“.

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata
Komisia školstva a kultúry:
Finančná komisia:

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Odporúča schváliť návrh VZN.
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Návrh na schválenie VZN
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ...../2020,
ktorý mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 3/2020, ktorým
sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ...../2020, ktorý mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 3/2020, ktorým sa určí výška dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na kalendárny rok 2020.
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Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 3/2020,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 12
písm. b) a d) zákona NR SR číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) mesta Komárno číslo 3/2020,
ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 sa mení
a dopĺňa nasledovne:
1.

V § 2 ods. 5 VZN sa slová „podľa počtu potenciálnych stravníkov vo výške najmenej
306,195 eur“ nahrádzajú nasledovne: „na základe počtu vydaných hlavných jedál za
predchádzajúci kalendárny rok vo výške najmenej 1,27 eur“.
§2

(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 25.06.2020.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 10.07.2020.
Komárno dňa ......2020
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
Vyvesené:
Zvesené:
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NÁVRH
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. ...../2020,
ktorý mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 3/2020, ktorým
sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020
1) Návrh VZN:
a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 10.06.2020
b) zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 10.06.2020
c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa: 10.06.2020
2) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komarno.sk alebo
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Odbor školstva a kultúry, Pevnostný
rad 3, 945 01 Komárno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo
odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení do (vrátane): 20.06.2020
3) Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa: .............................................
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Úplné znenie VZN – informatívny materiál
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 3/2020, ktorým sa určí výška
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 6 ods. 12
písm. c) zákona NR SR číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) mesta Komárno
(ďalej len „mesto“) je určiť výšku dotácie na kalendárny rok 2020 na prevádzku a mzdy na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
území mesta, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení.
§2
Určenie výšky a účelu dotácie
(1)

Mesto poskytuje dotácie podľa tohto nariadenia na prevádzku a mzdy1 na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
území mesta vo výške určenej podľa Článku 2 ods. 3 až 6 tohto VZN.

(2)

Pri pridelení dotácií na príslušný kalendárny rok sú rozhodujúce údaje na základe zberu
údajov v štatistických výkazov Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 a Škol
(MŠVVŠ SR) 15-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku.

(3)

Mesto určí ročnú dotáciu na prevádzku a mzdy v školách2 nasledovne:
a) na jedno dieťa v materskej škole vo výške najmenej 3 097,878 eur,
b) na jedného žiaka v základnej umeleckej škole vo výške najmenej 450,343 eur
v skupinovom vyučovaní,
c) na jedného žiaka v základnej umeleckej škole vo výške najmenej 1 334,779 eur
v individuálnom vyučovaní,

(4)

Mesto určí ročnú dotáciu na prevádzku a mzdy v školských výchovno-vzdelávacích
zariadeniach3 nasledovne:
a) na jedného žiaka v školskom klube detí vo výške najmenej 622,807 eur,
b) na jedného žiaka v centre voľného času vo výške najmenej 251,520 eur.

1

§ 6 ods. 12 písm. b) a d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov
2
§ 27 ods. 2 písm. a), h) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
3
§ 113 písm. a), b) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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(5)

Mesto určí ročnú dotáciu na prevádzku a mzdy v školských účelových zariadeniach4
podľa počtu potenciálnych stravníkov vo výške najmenej 306,195 eur na základe počtu
vydaných hlavných jedál za predchádzajúci kalendárny rok vo výške najmenej 1,27 eur.

(6)

Mesto poskytne na žiaka súkromného a cirkevného školského zariadenia, ktoré sú
zriadené na území mesta dotáciu vo výške najmenej 88 % zo sumy určenej na mzdy a
prevádzku na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na
základe písomnej žiadosti zriaďovateľa.

(7)

Príjemca dotácie je povinný bezodkladne oznámiť mestu zmenu v počte detí, žiakov
aspoň o 10% oproti údaju vykázanému vo výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roku.

(8)

Výšku ročnej dotácie môže mesto upravovať po schválení Mestským zastupiteľstvom
v Komárne rozpočtovým opatrením v priebehu kalendárneho roka v zmysle Článku 2,
ods. 7, ako aj v závislosti od objemu finančných zdrojov alebo objemu finančných
prostriedkov poukázaných mestu z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na príslušný
kalendárny rok.

(9)

Príjemca dotácie pri použití dotácie musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť,
účinnosť a účelnosť jej použitia v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
§3
Termín a spôsob poskytovania dotácie

Mesto poskytne príjemcovi dotáciu mesačne najneskôr do 25. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok
bankovým prevodom na bežný účet príjemcu dotácie.
§4
Termín použitia a zúčtovanie dotácie
(1) Termín použitia dotácie je do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. V prípade,
že dotácia nebude vyčerpaná v príslušnom kalendárnom roku je príjemca povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.
(2) Poskytnutá dotácia v zmysle tohto VZN podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom
mesta. Príjemca dotácie je povinný do 30. januára nasledujúceho kalendárneho roka
predložiť listom správu o hospodárení, ktorý obsahuje správu o použití dotácie a vecnom
vyčíslení použitých finančných prostriedkov v rozsahu funkčnej a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie (plnenie príjmov a výdavkov podľa položiek rozpočtovej
klasifikácie), komentár a výkaz všetkých záväzkov a pohľadávok ku dňu 31. decembra.

4

§ 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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§5
Kontrola použitia dotácie a sankcie
(1) Mesto, ako poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonať kontrolu hospodárenia
s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN.
(2) Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly sú primátor mesta, ktorý môže písomne
poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov Mesta a hlavný kontrolór mesta.
(3) Príjemca dotácie je povinný predložiť na kontrolu doklady preukazujúce hospodárne,
efektívne, účinné a účelné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
(4) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené
a použité je príjemca povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie na bankový
účet mesta do 30 dní odo dňa zistenia porušenia.
§6
Záverečné ustanovenie
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním Mestského
zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne
dňa 21.5.2020.
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mesta
Komárno.

Komárno, dňa 22.5.2020
Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta
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