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Dodatok č. 3
k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 39/2015
o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a o poskytovaní
dotácií zriaďovateľom cirkevných a súkromných základných umeleckých škôl, jazykových škôl
a školských zariadení na území Žilinského kraja (ďalej len ,,VZN“).
Žilinský samosprávny kraj (ďalej len ,,ŽSK“) v zmysle § 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 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 (zákon o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve) vydáva Dodatok č. 3 k VZN ŽSK č. 39/2015 (ďalej len
,,dodatok“) v tomto znení:
Čl. I
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa mení VZN nasledovne:
1. V celom texte VZN a jeho prílohách sa slovo „krúžok“ vo všetkých gramatických tvaroch
nahrádza slovom „záujmový útvar“ v príslušnom gramatickom tvare.
2. V článku IV odsek (1) sa v písm. i) na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa písm. j)
v tomto znení:
„j) zriaďovateľ ZUŠ, JŠ a školského zariadenia je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do tohto registra podľa osobitného
predpisu3a).“
Do poznámky pod čiarou sa vkladá odkaz:
3a)
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
3. V článku IX odsek (4) sa v písm. k) bodka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a za sa ňou
vkladajú slová v tomto znení:
„; rozvrh hodín je žiadateľ povinný spracovať v programe Excel a k žiadosti priložiť na CD-nosiči
alebo DVD-nosiči (ďalej len „ rozvrh hodín“).“
4. V článku IX sa mení odsek (6), ktorý sa nahrádza týmto znením:
„(6) V prípade, ak dôjde k zmene už zaslaných dokladov podľa odseku (4) s výnimkou písm. i) až
k) tohto článku, je žiadateľ povinný tieto zmeny písomne oznámiť na odbor školstva a športu
Úradu ŽSK a predložiť nové doklady v lehote do 15 kalendárnych dní od dátumu, kedy ku
zmene došlo. V prípade, ak dôjde k zmene rozvrhu predloženého podľa odseku (4)
alebo odseku (5) tohto článku, je žiadateľ povinný túto zmenu písomne oznámiť odboru
školstva a športu Úradu ŽSK a predložiť nový rozvrh hodín najneskôr v lehote ku dňu, keď
ku zmene rozvrhu dôjde (zmenu rozvrhu môže žiadateľ oznámiť prostredníctvom pošty alebo
doručením na e-mailovú adresu eva.turska@zilinskazupa.sk).
5. V článku XI odsek (4) písm. a) sa slová „§ 2 ods. 2 písm. i) až k) zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. l) až n) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
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6. V článku XIII sa v odseku (1) pred bodkou na konci prvej vety dopĺňa text v tomto znení:
„(s výnimkou individuálnej formy vyučovania v ZUŠ)“
7. V článku XIII sa v odseku (2) pred bodkou na konci prvej vety dopĺňa text v tomto znení:
„(s výnimkou individuálnej formy vyučovania v ZUŠ)“
8. V článku XIII sa dopĺňa odsek (3) v tomto znení:
„(3) Poskytovateľ môže znížiť príspevok/dotáciu na príslušný kalendárny rok aj v prípade, ak sa
kontrolou zistí, že výchovno-vzdelávacia/záujmová činnosť sa v ZUŠ, JŠ alebo CVČ
nerealizuje podľa rozvrhu hodín predloženého ŽSK v súlade s článkom IX ods. (4) až (6)
tohto VZN.
Na základe zistenia z predchádzajúcej vety môže poskytovateľ znížiť výšku príspevku/dotácie
na príslušný kalendárny rok o počet detí/žiakov/poslucháčov/osoby1) financovaných
z rozpočtu ŽSK, ktoré mali navštevovať záujmový útvar/kurz/odbor, ktorý sa nerealizoval
podľa rozvrhu hodín od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy sa záujmový
útvar/kurz/odbor nerealizoval podľa rozvrhu hodín, najskôr však od 1.1. kalendárneho roka,
na ktorý sa príspevok/dotácia poskytuje, do konca kalendárneho roka. Na ďalšie zníženie resp.
úpravu príspevku/dotácie podľa tohto odseku poskytovateľ primerane použije ustanovenia
tohto článku v ods. (1) písm. b) a c) tohto VZN.“
9. V článku XIV odsek (1) písm. b) sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a dopĺňa písm. c)
až g) v tomto znení:
„c) je podozrenie, že prijímateľ dotácie poskytol nepravdivé informácie v žiadosti (prípadne v jej
prílohách) o poskytnutie dotácie z rozpočtu ŽSK zaslanej v súlade s článkom IX tohto VZN,
až do doby kým prijímateľ dotácie nepreukáže opak,
d) prijímateľ dotácie nepredložil poskytovateľovi vyúčtovanie dotácie podľa článku XII tohto
VZN,
e) je podozrenie z poskytovania a zároveň použitia verejných prostriedkov nad rámec
oprávnenia, ktorým by došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov (napr. vyplývajúce
z kontroly podľa čl. XV tohto VZN) až do právoplatného skončenia kontroly,
f) je začaté trestné konanie (a to už v štádiu začatia prešetrovania) voči prijímateľovi dotácie
alebo osôb konajúcich v mene prijímateľa dotácie za činnosť, ktorá súvisí s poskytnutím
dotácie, až do doby právoplatného skončenia tohto konania,
g) je na majetok prijímateľa dotácie vyhlásený konkurz alebo vstup prijímateľa dotácie
do likvidácie.“
10. V článku XV odsek (1) sa slová „zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú
slovami „zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov“.
11. Týmto dodatkom sa menia tieto prílohy:
-

-

-

Príloha A k VZN ŽSK č. 39/2015 – s názvom Hlásenie o počte žiakov/poslucháčov/detí/osôb,
ktorí navštevujú ZUŠ, JŠ alebo školského zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK podľa
stavu k 15.09.20.. - nahrádza sa v plnom rozsahu novou Prílohou A k VZN ŽSK č. 39/2015
platnou od 01.08.2017.
Príloha B k VZN ŽSK č. 39/2015 – s názvom Menný zoznam žiakov/poslucháčov/detí/osôb
v ZUŠ, JŠ a školských zariadeniach k 15.09.20.. - nahrádza sa v plnom rozsahu novou
Prílohou B k VZN ŽSK č. 39/2015 platnou od 01.08.2017.
Príloha C k VZN ŽSK č. 39/2015 – s názvom Rozvrh hodín pre žiakov/poslucháčov/detí/osoby
financovaných zo zdrojov ŽSK - nahrádza sa v plnom rozsahu novou Prílohou C k VZN ŽSK
č. 39/2015 platnou od 01.08.2017.
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Príloha D k VZN ŽSK č. 39/2015 – s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok ....nahrádza sa v plnom rozsahu novou Prílohou D k VZN ŽSK č. 39/2015 platnou
od 01.08.2017.
Príloha F k VZN ŽSK č. 39/2015 – s názvom Súhrnný prehľad o čerpaní a účele použitia
poskytnutej dotácie z rozpočtu ŽSK zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej ZUŠ, JŠ alebo
školského zariadenia za .. polrok 20... - nahrádza sa v plnom rozsahu novou Prílohou F
k VZN ŽSK č. 39/2015 platnou od 01.08.2017.

12. Nové Prílohy A, B, C, D a F k VZN ŽSK č. 39/2015 platné od 01.08.2017 sú neoddeliteľnou
súčasťou tohto dodatku.
13. Ostatné ustanovenia VZN vrátane Príloh 1, 2, E, G a H ostávajú nezmenené.
Čl. II
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo
39/2015 schválilo Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja dňa 3. júla 2017 Uznesením
4/25 a nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2017.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

