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Dôvodová spáva

Mestu Bardejov bol dňa 16.5.2014 doručený Protest prokurátora zn.: Pd 101/13/7701-12
zo dňa 5.5.2014 ( ďalej len ,, protest“) proti čl. IV. ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Bardejov č. 96/2009 o financovaní subjektov poskytujúcich výchovu a vzdelávanie,
ktorých zriaďovateľom je obec, fyzická osoba, právnická osoba alebo cirkev, ktorý bol
podaný podľa § 22 ods. 1 písm. a), bodu 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov. Predmetné všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa
17.12.2009 a nadobudlo účinnosť 2.1.2009. Jeho zmeny a doplnky boli schválené mestským
zastupiteľstvom dňa 12.12.20013 s účinnosťou od 1.1.2014.
Prokurátor v proteste poukazuje na skutočnosť, že toto všeobecne záväznému nariadenie
v čl. IV. ods. 1 odporuje § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov.
Podľa § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) obec poskytne
na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy,
poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej
materskej školy, dieťa súkromnej materskej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a
dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo
sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce;
v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského
stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a
prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Prokurátor navrhol všeobecne záväzné nariadenie v napadnutej časti ako nezákonné
zrušiť a nahradiť ho zákonnou úpravou.
Podľa § 25 ods. 1 a 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov protest proti všeobecne záväznému právnemu predpisu podáva prokurátor orgánu
verejnej správy, ktorý všeobecne záväzný právny predpis vydal. Orgán verejnej správy je
povinný o proteste rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu.
Podľa § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
ak orgán verejnej správy protestu prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny
predpis zrušiť, prípadne nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v
súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Podľa § 250zfa ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ak obec alebo vyšší územný celok
nezruší alebo nezmení na základe protestu prokurátora svoje všeobecne záväzné nariadenie,
môže prokurátor vo veciach územnej samosprávy podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu
všeobecne záväzného nariadenia so zákonom. Vo veciach pri plnení úloh štátnej správy môže
prokurátor podať na súd návrh na vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia aj s
nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy. Príslušným na konanie je krajský súd.

Obec pri výkone samosprávy (originálne kompetencie) pripravuje rozpis finančných
prostriedkov pre školy a školské zariadenia. Ako zdroj financovania originálnych kompetencií
slúži 40% z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Finančné prostriedky sa rozdeľujú obciam
podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zistených zberom údajov
podľa osobitného predpisu (zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) s použitím príslušného koeficientu.
Objem finančných prostriedkov, ktoré dostane obec napočítaný na školské kompetencie, nie
je pre obec záväzný. Obec môže prideliť na financovanie školstva aj väčšiu čiastku, ale aj
menší ako vypočítaný objem finančných prostriedkov.
Podiely na daniach v správe štátu sa považujú za vlastné príjmy obce. O použití
vlastných príjmov obce rozhoduje obec samostatne ( § 5 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov). Keďže sa jedná o originálnu kompetenciu mesta o pridelených
finančných prostriedkoch rozhoduje mestské zastupiteľstvo prostredníctvom výšky dotácie
určenej vo VZN a následne prostredníctvom schváleného rozpočtu.
S právnym názorom prokurátora sa nestotožňujeme a podanie protestu
považujeme za nedôvodné. Pri financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického
poradenstva nejde o prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva ale o originálny
výkon samosprávy.
Podľa čl. 67 ods. 2 a 3 Ústavy SR povinnosti a obmedzenia pri výkone územnej
samosprávy možno obci a vyššiemu územnému celku ukladať zákonom a na základe
medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5. Štát môže zasahovať do činnosti obce a vyššieho
územného celku len spôsobom ustanoveným zákonom.
Zákon č. 596/2003 Z. z. v § 6 ods. 12 písm. j) rieši poskytovanie finančných
prostriedkov na dieťa súkromného školského zariadenia tak, že obec poskytne finančné
prostriedky určené na mzdu a prevádzku najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a
prevádzku na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vzhľadom
k tomu, že Mesto Bardejov nie je a ani nemôže byť zriaďovateľom centra špeciálnopedagogického poradenstva, zákon č. 596/20030 Z. z. nemá ustanovenie, ktorým by bola
stanovená minimálna suma finančných prostriedkov určených na mzdu a prevádzku
súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, preto považujeme čl. IV. ods. 1
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 96/2009 o financovaní subjektov
poskytujúcich výchovu a vzdelávanie, ktorých zriaďovateľom je obec, fyzická osoba,
právnická osoba alebo cirkev za zákonný.
Na základe uvedeného navrhujeme protestu prokurátora nevyhovieť.

