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Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku uznesením č. 05/12/2018

Obec Vištuk v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 zákona 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 a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vištuk.
§1
Predmet úpravy
VZN určuje:
1) Podrobnosti financovania materskej školy (ďalej len MŠ), školského klubu detí (ďalej len
ŠKD) a školskej jedálne podľa detí v materskej škole a základnej škole, ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení.
2)

Podrobnosti financovania centier voľného času zaradených do siete škôl a školských zariadení,
ktoré sú zriadené mimo územia obce Vištuk a navštevujú ich deti a mládež od 5 do 15 rokov s
trvalým pobytom v obci Vištuk.

3)

Lehotu na predloženie údajov podľa ktorých bude financovaná MŠ a školské zariadenia
(školský klub detí a školská jedáleň).

4)

Minimálnu garantovanú výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na
dieťa v MŠ, žiaka v ŠKD a potenciálneho stravníka v školskej jedálni podľa počtu detí a
žiakov.

5)

Deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky.
§2
Príjemca dotácie

1)

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou, Vištuk č. 44,
ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vištuk.

2)

Príjemcom dotácie môžu ďalej byť centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti iných
obcí, ktoré navštevujú deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Vištuk.
§3
Podrobnosti financovania

1)

Materská škola
Obec financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

2)

Školský klub detí
Obec financuje náklady na žiakov ŠKD podľa počtu žiakov prijatých do ŠKD podľa stavu
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

3)

Zariadenie školského stravovania
Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy a materskej školy podľa počtu
všetkých žiakov základnej školy a materskej školy podľa stavu k 15. septembru

predchádzajúceho kalendárneho roka.
4)

Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti iných obcí
Obec môže rozhodnúť o poskytnutí dotácie na zabezpečenie záujmovej činnosti detí a mládeže
od 5 do 15 rokov v centrách voľného času zriadených inými obcami na základe žiadosti
predloženej zriaďovateľom.
§4
Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie

1)

Základná škola s materskou školou predloží zriaďovateľovi údaje o počte detí MŠ, žiakov
ŠKD a počet všetkých žiakov základnej školy k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky poskytnú, čo bude
podkladom pre tvorbu rozpočtu obce.

2)

Zriaďovateľ centra voľného času zriadeného na území inej obce musí doručiť obci Vištuk
žiadosť o dotáciu na zabezpečenie záujmovej činnosti detí a mládeže od 5 do 15 rokov s
presnými údajmi o deťoch navštevujúcich centrum voľného času najneskôr do 30. októbra
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa finančné prostriedky
poskytnú. Obec Vištuk si vyhradzuje právo na overenie pravdivosti a úplnosti poskytnutých
údajov.
§5
Výška a účel poskytnutia finančných prostriedkov

1)

Minimálna garantovaná ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku je uvedená v tabuľke, ktorá
tvorí Prílohu č. 1 k tomuto VZN. Výpočet finačných súm v eurách je prevedený podľa
jednotkového koeficientu a koeficientu podľa jednotlivých zariadení podľa prílohy č. 3
Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.

2)

Výšku poskytnutej dotácie na mzdy a prevádzku, uvedenú v Prílohe č. 1, môže zriaďovateľ pre
potreby zabezpečenia prevádzky zvýšiť v závislosti od skutočnej potreby a rozpočtových
možností zriaďovateľa.

3)

Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a
prevádzkových nákladov. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného
kalendárneho roka, je príjímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet Obce
Vištuk do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

4)

O poskytnutí dotácie a o výške dotácie na záujmovú činnosť detí a mládeže s trvalým pobytom
v obci Vištuk, v centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti iných obcí, rozhoduje
obecné zastupiteľstvo obce Vištuk.
§6
Termín poskytnutia finančných prostriedkov

1)

Obec Vištuk poskytne príjemcovi uvedenému v § 2 ods. 1 dotáciu mesačne, najneskôr do 28.
dňa príslušného mesiaca vo výške minimálne 90 % z jednej dvanástiny ročného príspevku.

2)

Obec Vištuk poskytne centrám voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti iných obcí dotáciu
na zabezpečenie záujmovej činnosti detí a mládeže od 5 do 15 rokov v kalendárnom roku
nasledujúcom po podaní žiadosti.

§7
Záverečné ustanovenia
1)

Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Vištuk, neupravujúce týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy (napr. ustanovenie §
31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

2)

Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu
obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia a
školského účelového zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Vištuk v znení
jeho dodatkov.

3)

Toto VZN č. 4/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Vištuk na svojom zasadnutí dňa
10.12.2018 uznesením č. 05/12/2018 a nadobúda účinnosť od 1.1.2019.

Vo Vištuku dňa 13.12.2018

Ing. Mária Vráblová
starostka obce Vištuk

Príloha č. 1
k VZN obce Vištuk č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Vištuk
Kategória škôl
a
školských zariadení

materská škola

Počet
Koeficient z prílohy
žiakov k
č. 3 nariadenia vlády
15.09.2018
č. 668/2004 Z.z.

47

27,3

Hodnota
jednotkového
koeficientu

Minimálna výška dotácie
na mzdy a prevádzku
na žiaka

84,17

2 297,84 €

Výška dotácie na dieťa MŠ je vrátane nákladov na stravovanie dieťaťa, t. j. bude
premietnutá do rozpočtu školskej jedálne.
školská jedáleň

školský klub detí

115 žiakov ZŠ

1,8

84,17

151,51 €

47 detí MŠ

1,8

84,17

151,51 €

46 žiakov

6

84,17

505,02 €

