17/2021
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Košického samosprávneho kraja
z 13. decembra 2021
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja
č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam
v platnom znení

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením č. 623/2021 prijatým na svojom
28. zasadnutí, dňa 13. decembra 2021, podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a podľa § 9 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým
školám a školským zariadeniam v platnom znení (ďalej len „VZN“) sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 5 sa vkladá § 5a „Poskytnutie finančných prostriedkov a ich výška v čase
pandémie COVID- 19“, ktorý znie:
„§ 5a
Poskytnutie finančných prostriedkov a ich výška v čase pandémie COVID - 19
(1) Žiadateľovi podľa § 3 ods. 1 písm. c) tohto VZN poskytne KSK finančné prostriedky
na kalendárny rok 2021 v celkovej výške, ktorá je vypočítaná ako súčin počtu vydaných
hlavných jedál a vydaných doplnkových jedál v zariadeniach školského stravovania
za rok 2019 a výšky dotácie uvedenej v § 2 tohto VZN.
(2) V prípade žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) tohto VZN, ktorý podal žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov v súlade s § 4 tohto VZN v roku 2019 prvýkrát,
KSK poskytne finančné prostriedky na kalendárny rok 2021 v celkovej výške, ktorá je
vypočítaná ako súčin počtu vydaných hlavných jedál a vydaných doplnkových jedál
v zariadeniach školského stravovania za rok 2021 a výšky dotácie uvedenej v § 2 tohto
VZN.

(3) V prípade žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. c) tohto VZN, ktorý v roku 2019 vydal nižší
počet vydaných hlavných a vydaných doplnkových jedál ako v roku 2021, KSK poskytne
finančné prostriedky na kalendárny rok 2021 v celkovej výške, ktorá je vypočítaná ako
súčin počtu vydaných hlavných jedál a vydaných doplnkových jedál v zariadeniach
školského stravovania za rok 2021 a výšky dotácie uvedenej v § 2 tohto VZN.“
2. Príloha č. 1 znie:
„ Príloha č. 1
k VZN č. 18/2012
Dotácia na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2022 (v €)
Tabuľka I.
priemerná suma na mzdy
a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej
školy, dieťa školského
zariadenia v
zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK

výška dotácie na mzdy a
prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej
školy, dieťa školského
zariadenia cirkevného
zriaďovateľa

výška dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej
školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa
školského zariadenia
súkromného
zriaďovateľa

stĺpec a

stĺpec b

stĺpec c

Základná umelecká škola - individuálna forma

748

748

748

Základná umelecká škola - skupinová forma

466

466

466

Jazyková škola

308

308

308

Centrum voľného času

74

74

74

Školský internát

2 013

2 013

2 013

Škola v prírode

64

64

64

Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie

21

21

21

Centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva

174

174

174

Stredisko odbornej praxe

891

891

891

Druh školy, školského zariadenia

2

Tabuľka II.
priemerná suma na mzdy
a prevádzku na jedno
jedlo v zariadení školského
stravovania v
zriaďovateľskej
pôsobnosti KSK

výška dotácie na mzdy a
prevádzku na jedno jedlo
v zariadení školského
stravovania cirkevného
zriaďovateľa

výška dotácie na mzdy
a prevádzku na jedno
jedlo v zariadení
školského stravovania
súkromného
zriaďovateľa

stĺpec a

stĺpec b

stĺpec c

Hlavné jedlo

1,685

1,685

1,685

Doplnkové jedlo

0,342

0,342

0,342

Hlavné jedlo diétneho stravovania

1,685

1,685

1,685

Druh školského zariadenia

Výška dotácie na rok 2022 na žiaka cirkevnej ZUŠ, žiaka súkromnej ZUŠ, poslucháča cirkevnej JŠ, poslucháča súkromnej
JŠ, dieťa cirkevného ŠZ a dieťa súkromného ŠZ je 100% sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka, poslucháča školy
a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK; v cirkevných zariadeniach školského stravovania
a v súkromných zariadeniach školského stravovania je 100% sumy určenej na mzdy a prevádzku na 1 hlavné a doplnkové
jedlo v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a 1 hlavné jedlo diétneho stravovania, v prípade,
že sa bude poskytovať za podmienok určených v osobitnom právnom predpise.“.

Čl. II
1. Toto VZN nadobúda platnosť dňom jeho vyhlásenia, a to vyvesením na úradnej tabuli
KSK.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022, okrem prvého bodu v Čl. I, ktorý
nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia, a to vyvesením na úradnej tabuli KSK
z dôvodu naliehavého verejného záujmu.

Vyvesené dňa: 16.12.2021

Ing. Rastislav Trnka
predseda Košického samosprávneho kraja
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