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OBEC  Š T Í T N I K

OBECNÝ ÚRAD V  ŠTÍTNIKU
č.1/2013

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a žiaka školského zariadenia, so sídlom na území obce Štítnik na 

príslušný kalendárny rok 2013

     Obec Štítnik v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zák. 596/2003 Z.z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje: 

1. výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa 
    školského zariadenia – školského klubu a školskej jedálne pri základnej škole, zriadených 
    obcou Štítnik, 

2. podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení -– školského klubu a školskej  
     jedálne pri základnej škole, zriadených obcou Štítnik, 
 
3. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude  financovaná materská škola, školský klub  
    a školská jedáleň pri základnej škole,  

4. deň v mesiaci, do ktorého sa poskytujú finančné prostriedky. 

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

čl. 1
Predmet úpravy

.
     Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť spôsob a výšku 
poskytnutia finančných prostriedkov a spôsob použitia finančných prostriedkov na mzdy a 
prevádzku materskej školy, školského klubu detí  pri základnej škole  a  zariadenia školského 
stravovania pre žiakov základnej školy zriadených obcou Štítnik, ktoré sú zaradené do siete škôl a 
školských zariadení Slovenskej republiky.



2

čl. 2

Vymedzenie pojmov

(1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky 
vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia 
za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom, výdavky na poistné hradené 
zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a školského 
zariadenia.

(2) Dotácia  na  prevádzku  je  určená  na  bežné  výdavky  škôl  a  školských  zariadení 
špecifikovaných  v  článku  1  tohto  nariadenia  a  zahŕňa  výdavky  za  tovary  a  služby 
definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a 
služby (cestovné  náhrady,  energie,  voda  a  komunikácie,  materiál,  dopravné,  rutinná  a 
štandardná  údržba  a  služby)  a  v  kategórii  642  –  transfery  jednotlivcom  (odstupné, 
odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky).

(3) Žiadateľom a prijímateľ finančných prostriedkov- základná škola,  je povinný 
poskytovateľovi dotácie predložiť do 20.novembra kalendárneho roka návrh rozpočtu na 
budúci kalendárny rok a dva roky po ňom nasledujúce v členení podľa podprogramu rozpočtu, 
rozpočtovej klasifikácie, zdrojov financovania, počty výkonových ukazovateľov na budúci 
kalendárny rok, štatistické výkazy potvrdzujúce počty výkonových ukazovateľov, na ktoré je 
návrh rozpočtu zostavený, vrátane zoznamov detí k údajom v štatistických výkazoch a údaje 
podľa § 7a/ zák. č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, očakávané počty výkonových 
ukazovateľov na dva roky nasledujúce po budúcom kalendárnom roku, komentár k návrhu 
rozpočtu. Ak návrh rozpočtu a jeho povinné prílohy obsahujú údaje rozhodné pre pridelenie 
dotácie uvedené nesprávne, nepravdivo a neúplne, je ich uvedenie považované za porušenie 
pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované. 

(4) Počet  detí, žiakov materskej školy a zariadenia školského stravovania, rozhodným pre 
pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. 
septembru predchádzajúceho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom 
výkaze Škol MŠ SR 40-01. 

(5) Riaditeľ základnej školy zriadenej obcou, ktorej  súčasťou je školský klub detí  predloží údaje 
o počte detí v školskom klube detí najneskôr do 5.januára v príslušnom kalendárnom roku 
obci.

(6) Prijímateľom  dotácie  pre  školy  a  školské  zariadenia  špecifikované  v  článku  1  tohto 
nariadenia je

a) škola s právnou subjektivitou za školský klub a školskú jedáleň bez právnej 
subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štítnik 

b) Obec Štítnik za materskú školu bez právnej subjektivity vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti .

DRUHÁ ČASŤ

čl. 3

Školy a školské zariadenia zriadené na území obce  Štítnik, ktorým je poskytovaná
dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka

Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka je poskytovaná :

(1) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štítnik                     :
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a) Materská škola
Materská škola, ul. č. 318
 
b) Školský klub
Školský klub detí pri ZŠ, ul. č. 295

c) Školská jedáleň
Školská jedáleň pri ZŠ, ul. č. 295

čl. 4

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Štítnik

(1) Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu , školskej jedálne a 
na dieťa materskej školy je nasledovná:

Zriaďovateľ Názov školy a školského 
zariadenia

Poskytnutí dotácia na 
prevádzku a mzdy na 
žiaka/dieťa v eurách

Obec Štítnik Materská škola podľa čl. 3 bod a 1512,74

Obec Štítnik Školský  klub pri ZŠ podľa čl.3 
bod b

322,62

Obec Štítnik Školská jedáleň pri ZŠ podľa čl.3 
bod c

135,45

čl. 5
Termín a spôsob poskytovania dotácií

(1) Finančné prostriedky pre dotáciu na prevádzku a mzdy sa poukazujú Obci Štítnik podľa 
zákona  č.  564/2004  Z.  z.  o  rozpočtovom  určení  výnosu  dane  z  príjmov  územnej 
samospráve  v  znení  neskorších  predpisov  a nariadenia  vlády  SR č.  668/2004  Z.  z.  o 
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

(2) Dotáciu na prevádzku a mzdy poskytne obec Štítnik  v zmysle ustanovenia § 6 ods. 12, 
písm. b) a g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(3) Výšku dotácie oznámi obec jednotlivým zariadeniam podľa tohto VZN najneskôr do 20 
dní od schválenia rozpočtu obce Obecným zastupiteľstvom.

(4) Obec Štítnik poskytne finančné prostriedky materskej škole zriadenej obcou a Základnej 
škole zriadenej obcou, ktorej  súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň najneskôr 
28.deň v mesiaci.
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čl.6

Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, so sídlom na území obce Štítnik na 

príslušný kalendárny rok

(1) Prijímateľ  dotácie  je  oprávnený  pridelené  finančné  prostriedky  použiť   na  mzdy 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení 
podľa článku č. 3 tohto nariadenia.

(2) Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2013. Podlieha povinnému ročnému 
zúčtovaniu s rozpočtom obce Štítnik. Termín zúčtovania obec Štítnik oznámi listom.

(3) Súčasťou vyúčtovania  je  predloženie  výročnej  správy o hospodárení  a ročnej  účtovnej 
závierky za predchádzajúci kalendárny rok. 

(4) V prípade,  že  dotácia  nebude  vyčerpaná  do  31.12.2013,  je  prijímateľ  povinný 
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mesta do 31.1.2014.

(5) Obec  Štítnik  vykonáva  finančnú  kontrolu  na  úseku  hospodárenia  s pridelenými 
finančnými prostriedkami a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.

(6) Ak prijímateľ  dotácie  ukončí  svoju  činnosť  v priebehu kalendárneho roka,  je  povinný 
zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti   a v tomto 
termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet obce Štítnik.

(7) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Obec 
Štítnik postupovať v zmysle osobitných predpisov.

TRETIA ČASŤ

čl.7
Záverečné ustanovenia

(1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a 
dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Štítnik, neupravené týmto VZN, sa 
vzťahujú príslušné právne predpisy.

(2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik dňa 04.03.2013 uznesením 
č. 302/2013. 

(3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia uznesenia a účinnosť dňom 19.03.2013.

(4) Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto  VZN  sa  ruší VZN  obce  Štítnik  č.  1/2012 
z 03.03.2012  v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik.

                                                         pečiatka a podpis starostu

Miloš  G a l l o    B a r n á k
      starosta obce Štítnik
                      v.r.

                                       


