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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Dohňany a školských zariadení- centier voľného času
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Účinnosť nadobúda dňa 1.3.2019

Starosta obce Ing. Milan Panáček
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Obec Dohňany
Obecné zastupiteľstvo obce Dohňany podľa ustanovenia § 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 v y d á v a pre územie obce Dohňany toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Dohňany a školských zariadení- centier voľného času
/CVČ / iného zriaďovateľa
I. Časť
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce určuje výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení so sídlom na území obce
Dohňany a Centra voľného času (ďalej len CVČ) zriadeného mimo územia obce Dohňany,
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
2) Obec sa zaväzuje financovať náklady na obyvateľa s trvalým pobytom na území obce
Dohňany a aj v CVČ zriadených mimo územia obce Dohňany.

1)

2)

3)

4)
5)
6)

§2
Spoločné ustanovenia
Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Dohňany je financovaná
formou dotácie priamo z rozpočtu obce, ktoré zohľadňuje výnos z podielových daní, ktorý
je súčasťou rozpočtu obce, z vlastných príjmov škôl a zariadení z poplatkov za MŠ, ŠJ,
ŠKD, z prenájmu nebytových priestorov a účelových grantov a dotácií, ktoré sú súčasťou
rozpočtu školy.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku dotácií jednotlivým príjemcom
v závislosti od výšky výnosu dane z príjmov pre obec Dohňany v príslušnom kalendárnom
roku.
Dotáciou sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva škole a školskému zariadeniu na
financovanie miezd a prevádzky na jedno dieťa materskej školy, žiaka v školskom klube
detí, žiaka v CVČ a na jedného stravníka školskej jedálne.
Dotácia pre školy a školské zariadenie na kalendárny rok sa skladá z normatívu pre školu
a školské zariadenie na bežný školský rok a na nový školský rok.
Z normatívnych prostriedkov je možné financovať aj kapitálové výdavky, ktoré na základe
žiadosti schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Dohňany a školských zariadení- centier voľného času /CVČ / iného zriaďovateľa
Strana 2 z 5

7) Zriaďovateľ môže pri vzniku významného prebytku hospodárenia školy a školského
zariadenia na základe odôvodnenej žiadosti v nasledujúcom roku v plnej výške vrátiť tento
prebytok škole a školskému zariadeniu ako navýšenie z rozpočtu obce.
8) Riaditeľ školy a školského zariadenia môže so súhlasom zriaďovateľa vykonať presun
prostriedkov v schválenom rozpočte medzi školskými zariadeniami.
§3
Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
a) materská škola,
b) školský klub detí pri základnej škole,
c) zariadenie školského stravovania pre deti,
d) centrum voľného času (mimo územia obce).
2) Školské zariadenia tvoria zariadenia vymedzené ustanovením § 112 a následnými
ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z..

II. časť
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MATERSKEJ
ŠKOLE A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI OBCE
§4
Výška a účel dotácie
1) Normatív pre materskú školu
Obec financuje náklady na deti materskej školy podľa počtu detí prijatých do materskej školy
podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Výška finančných prostriedkov na dieťa materskej školy
Základnej školy s materskou školou, Dohňany 468

2.050,00 EUR

2) Normatív pre školský klub detí
Obec financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu všetkých žiakov základnej škole k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD
Základnej školy s materskou školou, Dohňany 468

380,00 EUR

3) Normatív pre zariadenie školského stravovania
Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy a deti materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa počtu všetkých žiakov a detí v materskej škole k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Výška finančných prostriedkov na stravovanie dieťaťa a žiaka školy
350,00 EUR
Základnej školy s materskou školou, Dohňany 468
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§5
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Riaditeľ ZŠ zriadenej obcou, ktorej súčasťou je MŠ, ŠKD a ŠJ, predloží údaje o počte
detí najneskôr do 30.10. príslušného kalendárneho roka. Tieto údaje o počte aktualizuje
riaditeľ školy 15.01. / 15.04./ a 15.06./.
2) Pri výpočte normatívu na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva sa
vychádza z výkazu 40-01 o počte žiakov v územnej pôsobnosti obce a nariadenia vlády SR
č. 68/2004 Z. Z.
3) Obec poskytne príjemcovi podľa § 3 ods. 1 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z
dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.
§ 6
Kontrola použitia dotácie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami
pridelenými podľa tohto VZN vykonáva obec Dohňany a ostatné oprávnené orgány.
2) Príjemca dotácie je povinný predložiť všetky potrebné doklady, preukazujúce hospodárne,
efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

III. časť
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ŠKOLSKÝM
ZARIADENIAM - CVČ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI INEJ
OBCE ALEBO NEŠTÁTNYCH ZRIAĎOVATEĽOV CVČ MIMO
ÚZEMIA OBCE
§7
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy CVČ zriadené na
území iných obci, ktoré navštevujú obyvatelia s trvalým pobytom na území obce
Dohňany je určený:
Výška finančných prostriedkov na žiaka v CVČ
zriadeného mimo územia obce Dohňany
Ak je žiak zaradený :
V jednom CVČ
V dvoch CVČ
V troch CVČ

Štátne CVČ

Súkromné
CVČ

93,78,- €
93,78,- €
1/2 z 93,78,- € 1/2 z 93,78,- €
1/3 z 93,78,- € 1/3 z 93,78,- €

2) Dotáciou sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva CVČ na financovanie miezd
a prevádzky na jedno dieťa v CVČ .
3) Príjemca dotácie je povinný predložiť všetky potrebné doklady, preukazujúce hospodárne,
efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
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1)

2)

3)

4)

§8
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Ak riaditeľ CVČ predloží žiadosť o ročnú dotáciu na mzdy, odvody a prevádzku v CVČ,
musí obci písomne predložiť zoznam detí, kde je uvedený dátum narodenia, adresa
trvalého bydliska, fotokópiu rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ na
príslušný školský rok, overenú fotokópiu zriaďovateľskej listiny, rozhodnutie Ministerstva
školstva o zaradení centra voľného času do siete škôl a školských zariadení. Žiadosť
musí byť písomná, opečiatkovaná a podpísaná zriaďovateľom CVČ.
Riaditeľ CVČ predloží údaje o počte detí najneskôr do 30.10. príslušného školského
roka v ktorej žiada dotáciu. Tieto údaje o počte aktualizuje riaditeľ školy 15.01./ 15.04./ a
15.06./.
Obec pri financovaní CVČ mimo územia svojej obce, spracuje dohodu – zmluvu o
poskytnutí finančných prostriedkov a spôsobe ich kontroly, ako aj spôsob vrátenia
finančných prostriedkov, keď dieťa prestane byť žiakom CVČ.
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.

§9
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Dohňany,
neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy.
2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Dohňanoch uznesením číslo
2019/3/27 zo dňa 15.2.2019.
3) Dňom účinnosti tohto „VZN“ sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení
so sídlom na území obce Dohňany a školských zariadení – centier voľného času (CVČ)
iného zriaďovateľa.

V Dohňanoch 15.2.2019

.....................................................
Ing. Milan Panáček
starosta obce
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