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VZN č. 3/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy, školských zariadení a Centra voľného času
so sídlom na území obce Čičava
Obecné zastupiteľstvo obce .Čičava vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12
písm. d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Čičava ktoré sú na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú školy a školské zariadenia, ktoré sú uvedené v § 6 ods.
12 písm. d) a f) 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.
a)
b)
c)

Materská škola
Školské stravovacie zariadenie
Centrum voľného času

§3
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie je určovaná počtom detí/žiakov materskej školy, zariadenia školského
stravovania pre žiakov základnej školy na základe zberu údajov v štatistickom výkaze Škol
MŠ SR 40-1 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre
pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. Výška dotácie na príslušný
kalendárny zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného
nariadenia.
2. Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa / žiaka na rok
podľa kategórie materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
3. Finančné prostriedky na kalendárny rok sa poskytujú podľa Nariadenia vlády SR č. 668/
2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov.
4. Príjemca dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na mzdy a prevádzku. Použité finančné
prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účelne a účinne.
5. Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy, zariadenia
školského stravovania a Centra voľného času pre žiakov zriadených na území obce, ktorých
zriaďovateľom je obec, a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
6. Finančné prostriedky na mzdy predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré
zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej
klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v
kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní. Finančné prostriedky na prevádzku
predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej
klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii
630– tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (napr. odchodné, odstupné,
nemocenské a pod.
7. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy, zariadenia školského stravovania so sídlom
na území obce a Centra voľného času. Pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť jej použitia.
8. Obec upraví výšku dotácie v roku 2013 na žiaka CVČ v závislosti od objemu finančných
prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (vo výške 90 %
poukázaných finančných prostriedkov).
§5
Použitie a zúčtovanie dotácie
1) Termín použitia dotácie je do 31. decembra 2013.
2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra 2013, je príjemca povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 25. januára 2014.
3) Použitie dotácie sa vzťahuje na počet detí/žiakov do 15. rokov veku uvedených v zbere
údajov v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku
v aktuálnom roku. Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako 20 %, je potrebné, aby príjemca

dotácie do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, uvedenú skutočnosť oznámil
poskytovateľovi dotácie.
§6
Záverečné ustanovenia
1)

Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia so sídlom na území obce Čičava . ,neupravené týmto všeobecne záväzným
nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy 4).

1) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Čičave dňa 14. 12. 2012 uznesením číslo
5/2012.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2013.
V Čičave dňa 1. 12. 2012
Ing. Ladislav KA L A F A
starosta obce
_________________________________________________________________________
1)

ust. § 6 ods.12 písm. d) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov

2)

§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3)

ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších zmien a doplnkov

4)

napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Príloha 1
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školskú jedáleň a Centra
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
v eurách

Počet detí, na ktoré je
určená dotácia
24

Materská škola

1 367 €/žiaka
97

Školská jedáleň pri MŠ
Centrum voľného času

102 €/žiaka
50 €/žiaka

Podľa priloženého zoznamu
2 x ročne

a prevádzkových nákladov materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce
a Centra voľného času pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej
použitia.
3) Obec upraví výšku dotácie v roku 2013 na žiaka CVČ v závislosti od objemu finančných
prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (vo výške 90 %
poukázaných finančných prostriedkov).

