Dodatok č. 5
k Všeobecne záväznému nariadeniu
Trnavského samosprávneho kraja
č. 27/2013
o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského
samosprávneho kraja jazykovým školám, základným umeleckým
školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti
Trnavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií
zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých
škôl, jazykových škôl a školských zariadení

Trnava, december 2020

Trnavský samosprávny kraj na základe ustanovenia § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 12 písm. b) až j) 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, § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Trnavského
samosprávneho kraja t e n t o

Dodatok č. 5
k Všeobecne záväznému nariadeniu
Trnavského samosprávneho kraja
č. 27/2013
o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho
kraja jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja uznesením č. 574/2013/21 zo dňa
6. februára 2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2013 o poskytovaní
príspevkov z vlastných príjmov Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám,
školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho
kraja a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných
umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení (ďalej len ako „VZN č. 27/2013“).
2. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja uznesením č. 717/2013/24 zo dňa
4. septembra 2013 schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 27/2013, uznesením č. 219/2015/12
zo dňa 9. septembra 2015 schválilo Dodatok č. 2 k VZN č. 27/2013, uznesením
č. 476/2017/26 zo dňa 4. októbra 2017 schválilo Dodatok č. 3 k VZN č. 27/2013
a uznesením č. 356/2019/14 zo dňa 11. decembra 2019 schválilo Dodatok č. 4 k VZN
č. 27/2013.

Článok 2
Predmet nariadenia
Týmto Dodatkom č. 5 sa VZN č. 27/2013 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3
a Dodatku č. 4 mení a dopĺňa nasledovne:
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1. V Čl. 2 ods. 2 bod 2.1 sa vypúšťa text „školské hospodárstvo“.
2. Odkaz pod čiarou v zmysle Čl. 3 ods. 1 obsahoval nesprávne označenie právneho
predpisu, a preto sa tento text odkazu ruší a mení nasledovne:
„1 zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení skorších predpisov“
3. V Čl. 3 ods. 4 sa ruší bod 4.1 a ods. 4 po zmene znie:
„4. TTSK oznámi zriaďovateľom podľa Čl. 7 a jazykovým školám, základným
umeleckým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na príslušný
kalendárny rok podľa počtu poslucháčov, žiakov, podľa počtu hlavných a
doplnkových jedál, v školách v prírode na jeden lôžkodeň do 31. januára
príslušného kalendárneho roka písomným oznámením a zverejnením na webovej
stránke TTSK.
V roku 2013 oznámi TTSK zriaďovateľom výšku finančných prostriedkov určených
na kalendárny rok 2013 najneskôr do 30. apríla 2013.“
4. V Čl. 5 ods. 4 a ods. 5 sa ruší text: „k 31.decembru predchádzajúceho
kalendárneho roka“.
5. Ruší sa text uvedený v Čl. 5 ods. 6. Nasledujúce odseky označené číslami 7. a 8.
(v rámci neho body označené ako 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), sa budú označovať
číslami 6. a 7 (v rámci neho body budú označené ako 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6).
6. Označenie organizačného útvaru Úradu TTSK pôvodne uvedené ako „Odbor
školstva“ sa v celom texte VZN č. 27/2013 mení na „Odbor školstva, vedy
a výskumu Úradu TTSK“ v zodpovedajúcich gramatických tvaroch.
7. Označenie organizačného útvaru Úradu TTSK pôvodne uvedené ako „Odbor
finančnej správy“ sa v celom texte VZN č. 27/2013 mení na „Odbor financií Úradu
TTSK“ v zodpovedajúcich gramatických tvaroch.
8. Do Čl. 6 ods. 1 sa dopĺňa za text „finančných výkazov“ odkaz pod čiarou č. 2, ktorý
bude obsahovať nasledujúci text: „2 § 12 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov“.
9. Do Čl. 6 sa dopĺňa nový odsek 3 s nasledujúcim textom:
„3. Do výšky vzniknutého rozdielu medzi predpokladaným počtom poslucháčov JŠ,
počtom hlavných a doplnkových jedál a počtom lôžkodní, a skutočným počtom
poslucháčov JŠ, skutočným počtom vydaných hlavných a doplnkových jedál
a obsadených lôžkodní, prepočítaný podľa normatívu uvedeného v Prílohe č. 1
tohto VZN, môže byť následne prijímateľovi upravená výška príspevku.“
10. V Čl. 7 ods. 3 bod 3.2 sa text „krajský školský úrad“ nahrádza textom „okresný úrad
v sídle kraja“.
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11. V Čl. 8 sa text ods. 1 mení nasledovne:
„1. Dotácia sa poskytuje na jednu záujmovú činnosť na žiaka len v jednej ZUŠ,
vzdelávanie v jednom cudzom jazyku poslucháča len v jednej JŠ a na jednu
záujmovú činnosť len v jednom centre voľného času (ďalej len ako „CVČ“).“
12. V Čl. 8 ods. 3 sa text mení nasledovne:
„3. Celkovú výšku dotácie poskytne TTSK každoročne žiadateľovi podľa Čl. 7 tohto
VZN na kalendárny rok podľa predpokladaného počtu:
3.1 žiakov ZUŠ nad 15 rokov veku a poslucháčov JŠ nad 15 rokov veku
do dovŕšenia 25 rokov veku a detí školských zariadení nad 15 rokov veku
podľa stavu k 15. septembru bežného kalendárneho roka, podľa Prílohy
č. 4 tohto VZN
3.2 obsadených lôžkodní v školách v prírode podľa Prílohy č. 4 tohto VZN
3.3 vydaných hlavných a doplnkových jedál podľa Prílohy č. 2 tohto VZN
3.3 detí nad 15 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku k 15. septembru
bežného kalendárneho roka v centrách voľného času, podľa Prílohy č. 4
tohto VZN.“
13. V Čl. 8 ods. 7 sa slovo „náklady“ nahrádza slovom „výdavky“.
14. Do Čl. 9 ods. 3 sa dopĺňa text: „Nekompletné žiadosti bez dokladov a údajov
uvedených v ods. 4. až 6 tohto článku budú zaradené do procesu schvaľovania až
po ich doplnení zo strany žiadateľa v lehote do 30 kalendárnych dní.“
15. Do Čl. 9 ods. 5 sa v prvej vete pred slová „jazykovým školám“, dopĺňa text
„školským zariadeniam“.
16. Do Čl. 9 ods. 6 sa dopĺňa text: „Žiadosti o dotáciu na kalendárny rok 2021 sa
doplnia o aktualizované údaje uvedené v Čl. 8 bod 3.2 a 3.3 najneskôr
do 10. januára 2021.“
17. Do Čl. 11 ods. 1 sa dopĺňa medzi druhú a tretiu odrážku nová odrážka:
➢ podrobný rozpis výdavkov, ktoré boli uhradené z prostriedkov dotácie – podľa
Prílohy č. 5 tohto VZN, analyticky v členení podľa škôl a školských zariadení v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti,“
18. Do Čl. 11 sa dopĺňajú ods. 6 a 7:
„6. Prijímateľ dotácie, ktorým je zariadenie školského stravovania, je povinný
predložiť za účelom prepočtu dotácie skutočný počet vydaných hlavných
a doplnkových jedál, na Odbor školstva, vedy a výskumu Úradu Trnavského
samosprávneho kraja, a to vždy do 8. kalendárneho dňa v mesiaci po skončení
príslušného štvrťroka v tabuľke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tohto nariadenia.
7. Do výšky vzniknutého rozdielu medzi počtom hlavných a doplnkových jedál
a počtom lôžkodní, uvedených v žiadosti o poskytnutie dotácie, a skutočným
počtom vydaných hlavných a doplnkových jedál a obsadených lôžkodní,
prepočítaný podľa normatívu uvedeného v Prílohe č. 1 tohto VZN, môže byť
následne prijímateľovi upravená výška dotácie. Zriaďovateľ zariadenia školského
stravovania a školy v prírode je následne povinný vrátiť na účet TTSK rozdiel
v lehote uvedenej v písomnom oznámení.“
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19. Pôvodná Príloha č. 4 k VZN č. 27/2013 sa nahrádza novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí
prílohu tohto Dodatku č. 5.
20. Do VZN č. 27/2013 sa dopĺňa nová Príloha č. 5, ktorá tvorí prílohu tohto Dodatku
č. 5.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 27/2013 v znení Dodatkov č. 1 až 4 nedotknuté týmto
Dodatkom č. 5 zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 5 k VZN č. 27/2013 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov
Trnavského samosprávneho kraja jazykovým školám, základným umeleckým školám
a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja
a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých
škôl, jazykových škôl a školských zariadení v znení Dodatkov č. 1 až 4 bol schválený
Zastupiteľstvom Trnavského samosprávneho kraja uznesením č. ..../2020/20 zo dňa
9. decembra. a nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

V Trnave, dňa 9. decembra 2020

Mgr. Jozef Viskupič
predseda
Trnavského samosprávneho kraja

Prílohy:
Príloha č. 4 k VZN č. 27/2013 Údaje o počtoch žiakov, poslucháčov, detí a lôžkodní
Príloha č. 5 k VZN č. 27/2013 Vyúčtovanie dotácií poskytnutých súkromným a cirkevným
školám, školským zariadeniam z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja za rok....
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Príloha č. 4 k VZN č. 27/2013
Zriaďovateľ:
ZUŠ, jazyková škola, školské
zariadenie:
Adresa:

Údaje o počtoch žiakov, poslucháčov, detí a lôžkodní k 15. 9.

Základná umelecká škola, jazyková škola a školské zariadenie

Počet žiakov, poslucháčov, detí a lôžkodní
v zriaďovateľskej pôsobnosti
súkromného zriaďovateľa cirkevného zriaďovateľa
(§ 19 ods. 2 písm. e)
(§ 19 ods. 2 písm. d)
zákona č. 596/2003 Z. z.) zákona č. 596/2003 Z. z.)

spolu

a

1

z toho nad
15 rokov

2

spolu

z toho nad
15 rokov

3

4

individuálna forma vyučovania
Základná umelecká škola
skupinová forma vyučovania

Centrum voľného času
Jazyková škola (počet poslucháčov)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie (počet evidovaných detí v bežnom školskom roku)
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
(počet evidovaných detí v bežnom školskom roku)

Školský internát
Škola v prírode
(počet lôžkodní v bežnom kalendárnom roku)
Stredisko odbornej praxe

V...................................................dňa...........................

..............................................................................................
meno a podpis štatutárneho orgánu zriaďovateľa, pečiatka

..............................................................................................
meno a podpis štatutárneho orgánu školy, školského zariadenia, pečiatka

Príloha č. 5 k VZN č. 27/2013
Zriaďovateľ:

IČO:
Názov ZUŠ, JŠ alebo ŠZ:

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých súkromným a cirkevným školám, školským zariadeniam
z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja za rok ...
v EUR

a

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
v roku 20..

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov k 31. 12. 20..

Suma nepoužitých
finančných prostriedkov
(rozdiel stĺpec 1 - 2)

Dátum vrátenia
nepoužitých finančných
prostriedkov

Číslo účtu (IBAN), na ktorý boli finančné
prostriedky vrátené

1

2

3

4

5

Výdavky na mzdy, platy,
a ostatné osobné
vyrovnania

Odvody - poistné a
príspevok do poisťovní

Prevádzkové výdavky
na tovary a služby

Výdavky na mzdy
a prevádzku celkom
Poznámka: číselné údaje v tabuľke vyplniť na 2 desatinné miesta

Vypracoval:
Dňa:
Tel. č.:

................................................
pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu

