Návrh VZN zverejnený dňa: 16.4.2013
VZN zverejnené dňa: 14.5.2013
VZN schválené dňa: 2.5.2013 uznesením č. 15/2013
VZN nadobúda účinnosť: 17.5.2013
Obecné zastupiteľstvo v Rohožníku v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 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 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 v znení neskorších predpisov vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2013
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

§1
Účel všeobecnej záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky finančných prostriedkov a spôsobu použitia finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach školského
stravovania na jedno hlavné jedlo v školskej jedálni pre žiaka základnej školy, na jedno hlavné jedlo v školskej jedálni
pre dieťa materskej školy, ktorých zriaďovateľom je obec Rohožník.

1)

§2
Vymedzenie pojmov
Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na mzdy a platy
vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní za zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovnovzdelávací proces a za zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy a školského zariadenia. Ďalej zahŕňa
výdavky na obchodné pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok
a na odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vyplácané podľa osobitných predpisov
maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na nemocenské dávky a úrazové
dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.

2)

Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení podľa §
1a zahŕňa všetky výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii
rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby.

3)

Dotácia na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, zariadených na území obce Rohožník nezahŕňa
príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu
nákladov v súlade s osobitnými predpismi.

4)

Pri určení výšky dotácie všeobecne záväzného nariadenia boli zohľadnené:
a) forma organizácie výchovy a vzdelávania,
b) zaradenie zamestnancov škôl a školských zariadení do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či
zamestnanci poberajú kreditový príplatok a jeho výšku,
c) energetická náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie.

5)

Výkonový ukazovateľ je:
a) počet detí materskej školy, ktorý škola vykázala k 15. septembru 2012 v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ
SR) 40-01,
b) počet detí v školskom klube detí, ktorý škola a školské zariadenie vykázali k 15. septembru 2012
v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01,
c) počet hlavných jedál v školskej jedálni prepočítaný a predpokladaný na kalendárny rok 2013 podľa

nahláseného počtu stravníkov (žiakov základnej školy, materskej školy) k 30.9.2012,
d) počet doplnkových jedál v školskej jedálni prepočítaný a predpokladaný na kalendárny rok 2013 podľa
nahláseného počtu stravníkov (detí materskej školy) k 30.9.2012.
e) počte žiakov centra voľného času s trvalým pobytom na území obce Rohožník podľa stavu k 1. januáru
kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
6)

Prijímateľom dotácie pre školy a školského zariadenia definované v §1 tohto VZN sú:
a) Materská škola, Školské námestie. Rohožník
b) Školský klub detí pri Základnej škole Rohožník
c) zariadenie školského stravovania pre žiakov ZŠ v Rohožníku
d) zariadenie školského stravovania pre žiakov MŠ v Rohožníku
e) zriaďovateľ centra voľného času mimo územia obce, a to pre žiakov navštevujúcich tieto zariadenia s trvalým
pobytom v obci, pričom obec poskytne dotáciu pre centrum voľného času zriadené na území inej obce alebo
mesta za dieťa vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré ma trvalý pobyt v obci, po predložení potrebných údajov.
f)

7)

Poskytovateľom finančných prostriedkov je obec Rohožník. Finančné prostriedky sa poskytujú formou dotácií.

8)

Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný poskytovateľovi predložiť údaje o výkonových ukazovateľoch na
budúci rok:
a) vyplývajúcich zo štatistického výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 v termíne do 25. Septembra kalendárneho
roka,
b) údaje o počtoch stravníkov v školských jedálňach k 30. septembru kalendárneho roka v termíne do 25.
októbra kalendárneho roka.

9)

Zriaďovateľ centra voľného času zriadeného na území inej obce alebo mesta, ktoré navštevujú deti vo veku od 5
do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Rohožník, musia predložiť najneskôr do 15. októbra kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť:
a) písomnú žiadosť o dotáciu podpísanú zriaďovateľom centra voľného času;
b) kópiu rozhodnutia o zaradení centra voľného času do siete škôl a školských zariadení
c) kópiu zriaďovacej listiny o zriadení centra voľného času vydanú zriaďovateľom
d) kópiu rozhodnutia o pridelení IČO vydanú Štatistickým úradom;
e) zoznam detí s uvedením mena a priezviska, dátumu narodenia a trvalého bydliska;
f) fotokópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu – Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ.

10)

Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2013 zriaďovateľ centra voľného času predloží do 30 dní od účinnosti tohto
nariadenia.

11)

Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci, prijatí do školy alebo školského
zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo školského zariadenia.

12)

Dátum rozhodujúci na určenie veku dieťaťa podľa odseku 3 je 1. január kalendárneho roku, v ktorom sa
zisťovanie uskutočňuje.

13)

Povinnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je vypracovať návrh rozpočtu
bežných príjmov a výdavkov na príslušný rok a dva ďalšie nasledujúce roky a vypracovaný návrh rozpočtu
predložiť obci ako zriaďovateľovi do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na
ktorý sa rozpočet vypracováva. Objem finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia podľa
predchádzajúcej vety sa určuje na základe nevyhnutných potrieb finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
školy a školského zariadenia.

§3
Určenie výšky dotácie na jeden výkonový ukazovateľ a ročná dotácia pre školy a školské zariadenia
1.

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského klubu detí a školskej jedálne je
určená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

2.

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času s trvalým pobytom
v obci je určená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

3.

Ročná výška dotácie pre školy a školské zariadenia sa určí ako súčin počtu detí a žiakov, zistených podľa článku 4
tohto nariadenia a výšky dotácie na jedno dieťa a žiaka určených v prílohe č.1 a prílohe č.2. Ročná dotácia
vypočítaná podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

4.

Dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa započítava len jedenkrát. Ak
dieťa navštevuje viacero centier voľného času, ktorých zriaďovatelia požiadajú o dotáciu, celková výška dotácie sa
podielovo poskytne jednotlivým zriaďovateľom.

§4
Poskytovanie dotácie
1.

Dotácia pre školu a školské zariadenie sa poskytne prijímateľovi dotácie do 25. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie na príslušný kalendárny rok.

2.

V prípade potreby resp. nevyhnutnej a havarijnej situácie môže obec poskytnúť zálohovo aj vyššiu sumu ako je
uvedené v bode 1 tohto článku, na preklenutie časového nesúladu. Túto potrebu musí prijímateľ dotácie preukázať.

3.

Obec oznámi zriaďovateľom výšku dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného roka, v roku
2013 najneskôr do 30. mája.

§5
Použitie dotácie
1.

Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a prevádzku do 31. decembra
príslušného roka.

2.

Prijímateľ dotácie má povinnosť:
a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie a to v súlade s § 19 ods. 3
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. i) až k) zákona ť. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácií v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
c) nevyčerpanú časť dotácie príslušného kalendárneho roka je prijímateľ dotácie povinný vrátiť na účet obce
najneskôr do 31.12 aktuálneho kalendárneho roka a zároveň poslať o úhrade avízo.

§6
Zúčtovanie dotácie
1.

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rohožník, ktorým bola poskytnutá dotácia sú
povinné pridelenú dotáciu vyúčtovať v termínoch a spôsobom určeným zriaďovateľom.

2.

Zriaďovateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa článku 3 písm. b) tohto nariadenia je povinný predložiť do 15
februára:
a) správu o použití dotácie a vecnom vyčíslení použitých finančných prostriedkov v rozsahu funkčnej
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie za predchádzajúci kalendárny rok,
b) stručný popis činnosti v predchádzajúcom kalendárnom roku.

§7
Kontrola použitia dotácie a sankcie
1.

2.
3.

4.

5.

Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými
prostriedkami v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pre účely kontroly je príjemca dotácie povinný umožniť poskytovateľovi dotácie vstup do objektov, ktoré súvisia
s predmetom kontroly a povinný predložiť požadované doklady, informácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou
kontrolou.
Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
nariadenia je:
a) starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov Obecného úradu obce
Rohožník,
b) hlavný kontrolór obce Rohožník,
c) ostatné oprávnené orgány.
V prípade porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je príjemca dotácie povinný vrátiť
poskytovateľovi dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny a za porušenie finančnej disciplíny zaplatiť
poskytovateľovi sankciu.
Obec Rohožník je oprávnená dočasne pozastaviť poskytovanie dotácie prijímateľovi v prípade:
a) podozrenia o porušení finančnej disciplíny prijímateľom súvisiacej s poskytnutím dotácie až do doby
právoplatného skončenia kontroly zameranej na dodržiavanie finančnej disciplíny,
b) podozrenia, že prijímateľ poskytol nepravdivé informácie (napr. o počte žiakov za účelom získania vyššej
dotácie oproti skutočnému stavu) až do doby, kým prijímateľ hodnoverným spôsobom zdokumentuje
sporné informácie,
c) ak prijímateľ nepredloží obci Rohožník v stanovenom termíne a v stanovenom spôsobe vyúčtovanie
poskytnutej dotácie z predchádzajúceho roka, až do doby odstránenia tohto porušenia.

§8
Osobitné ustanovenia
Ak prijímateľ dotácie skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia v priebehu kalendárneho
roka, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi dotácie skončenie činnosti, nevyčerpanú dotáciu vrátiť na
účet poskytovateľa dotácie ku dňu skončenia činnosti. Následne je povinný predložiť vyúčtovanie dotácie do 30 dní
od skončenia činnosti.
§9
Záverečné ustanovenia
1)
2)

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia, v zariadeniach
školského stravovania na území obce Rohožník na rok 2013 zo dňa 06.02.2013
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení bolo

3)

schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Rohožníku č. 15/2013 zo dňa 2.5. 2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Rohožník nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej
tabuli.

Mgr. Peter Švaral
Starosta obce

Príloha 1
Dotácia na rok 2013
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rohožník

Kategória školy, školského zariadenia

Dieťa materskej školy
Žiak základnej školy na činnosť
školského klubu detí
Potenciálny stravník ŠJ – žiak základnej
školy

Ročná výška dotácia
na mzdy a prevádzku v €

1.838,50 €
216,10 €
194,40 €

Príloha 2
Dotácia na rok 2013
na prevádzku a mzdy na dieťa centra voľného času

Kategória školy, školského zariadenia

Na záujmové vzdelávanie detí v centre
voľného času

Ročná výška dotácia
na mzdy a prevádzku na dieťa v €

70,000 €

