OBEC SLOVENSKÁ VES, Slovenská Ves 50,
059 02 Slovenská Ves
Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ves č. 8/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení,
ktorých zriaďovateľom je obec Slovenská Ves
Čl. I.
Preambula
1. Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s
ustanovením § 6 ods. 12 písm. c) 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 vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slovenská Ves č. 8/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec
Slovenská Ves (ďalej len “VZN“).
Čl. II.
Základné ustanovenia
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Účelom tohto VZN je určiť:
a) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je
obec Slovenská Ves (ďalej len ”obec“),
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať materskú školu a školské
zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu,
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,
potenciálneho stravníka – žiaka základnej školy v zariadení školského stravovania a žiaka
školského klubu detí,
d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.
Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou č. 313, Slovenská Ves, 059 02
Slovenská Ves 313, okres Kežmarok so súčasťami materská škola, školská kuchyňa, jedáleň
a školský klub detí .
Čl. III.
Podrobnosti financovania
Poskytovateľom finančných prostriedkov je obec Slovenská Ves. Finančné prostriedky sa
poukazujú obci Slovenská Ves podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu miezd a prevádzkových nákladov
materskej školy a školského zariadenia, pre ktoré sú určené. Prijímateľ dotácie je povinný pri
použití dotácie zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej použitia.
Na použitie poskytnutej dotácie materskej škole a školskému zariadeniu sa vzťahuje zákon č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prijímateľ je povinný dotáciu vyčerpať v celom objeme najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roku.
V prípade, ak prijímateľ dotácie nevyčerpá poskytnutú dotáciu na mzdy a prevádzku v celom
objeme do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, je povinný bez zbytočného odkladu
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najneskôr však do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, vrátiť nevyčerpanú časť dotácie
poskytovateľovi.
Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie a predložiť ho obci v lehotách a za
podmienok ustanovených v písomnom oznámení o poskytnutí dotácie na mzdy a prevádzku.
Porušenie podmienok, za ktorých bola dotácia na mzdy a prevádzku poskytnutá, zakladá
povinnosť príjemcu vrátiť dotáciu na mzdy a prevádzku v plnej výške poskytovateľovi.
Nehospodárne, neefektívne, neúčinné alebo neúčelné použitie dotácie na mzdy a prevádzku je
porušením finančnej disciplíny podľa osobitného predpisu.
Výšku dotácie na mzdy a prevádzku môže obec upraviť v priebehu kalendárneho roka. Zmena
výšky dotácie na mzdy a prevádzku sa uskutočňuje formou VZN.
V prípade preukázateľných nevyhnutných výdavkov môže škola požiadať obec o dotáciu
z rozpočtu obce na daný účel. O jej schválení rozhodne obecné zastupiteľstvo.

Čl. IV.
Lehota na predloženie údajov
1. Podmienkou na pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku je predloženie návrhu rozpočtu školského
zariadenia a preukázateľného zaslania štatistického výkazu Škol (Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky) 40-01.
2. Podmienkou na pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania je popri
predložení návrhu rozpočtu zariadenia školského stravovania a preukázateľného zaslania
štatistického výkazu Škol (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
40-01 aj predloženie hlásenia o vydaných porciách jedál za predchádzajúci kalendárny rok.
3. Lehota na predloženie údajov, ktoré sú podmienkou pridelenia dotácie na mzdy a prevádzku sa
ustanovuje do 25. septembra kalendárneho roka.
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Čl. V.
Výška finančných prostriedkov určená na mzdy a prevádzku
Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, potenciálneho stravníka – žiaka
základnej školy v zariadení školského stravovania a dieťa školského klubu je uvedená v prílohe č.
1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Podkladom na stanovenie výšky dotácie na kalendárny rok je počet detí materskej školy
a školského zariadenia vždy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa
predloženého výkazu Škol (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
40-01.
Finančné prostriedky sa prideľujú pre:
a) Materskú školu na počet detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka a zahŕňajú aj finančné prostriedky určené na mzdy
a prevádzku v zariadení školského stravovania pre deti materskej školy,
b) potenciálneho stravníka – žiaka základnej školy v zariadení školského stravovania podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) školský klub detí na celkový počet žiakov nultého až piateho ročníka, ktorí fyzicky
navštevujú školský klub detí na území obce Slovenská Ves podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
Výška finančných prostriedkov môže byť upravená v priebehu roka podľa zmeny rozpočtu obce.

Čl. VI.
Deň poskytnutia finančných prostriedkov v mesiaci
1. Obec poskytuje dotáciu na mzdy a prevádzku príjemcovi dotácie mesačne vo výške jednej
dvanástiny z objemu finančných prostriedkov určených na dotáciu na mzdy a prevádzku na
príslušný kalendárny rok s lehotou splatnosti do tridsiateho dňa príslušného mesiaca.
Čl. VII.
Kontrola použitia dotácie
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1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva Obec Slovenská Ves prostredníctvom hlavného kontrolóra obce a ďalšie
oprávnené orgány.
2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky
doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov.
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Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
VZN č. 8/2020 bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Slovenská Ves č. 156/2020
zo dňa 15. decembra 2020 a účinnosť nadobúda dňa 1. januára 2021.
Toto VZN môže obecné zastupiteľstvo v Slovenská Ves meniť schválením nového VZN.
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ves č. 5/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec
Slovenská Ves zo dňa 10.12.2019 pod uznesením 81/2019.
..............................................
Stanislav Gallik, starosta obce
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Príloha č. 1
Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ves č. 8/2020 o určení výšky dotácie na

prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je
obec Slovenská Ves

Výška dotácie na mzdy a prevádzku v kalendárnom roku 2021
Výška dotácie na
dieťa/žiaka v €

Kategória dieťaťa/žiaka školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ves
Dieťa materskej školy

2 458,99 €

Potenciálny stravník – žiak základnej školy

162,13 €

Žiak v školskom klube detí

540,44 €



Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce:
Dňa: 29. novembra 2020



pečiatka......................

Podpis................................

Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce Slovenská Ves:
Dňa: 1. januára 2021



Podpis................................

Uvedené VZN bolo po jeho schválení obecným zastupiteľstvom vyhlásené vyvesením na
úradnej tabuli obce Slovenská Ves:
Dňa: 16. decembra 2020



pečiatka......................

pečiatka......................

Podpis................................

Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:
Dňa: 1. januára 2021

pečiatka......................
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Podpis................................

