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Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021

Čl. I.
Preambula
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Vinodol (ďalej len „obec“), v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s § 6 ods. 12 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 v spojení s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa
uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce (ďalej len „VZN“).
Čl. II.
Základné ustanovenia
1. Zmyslom tohto VZN je určiť spôsob, výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy
základnej umeleckej školy, materskej školy a dieťa školských zariadení zriadených na území
obce, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené
do siete škôl a školských zariadení ministerstva.
Čl. III.
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, odborných a nepedagogických
zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a
kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných
prostriedkov.
2. Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky za
tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 –
tovary a služby a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom.
3. Rozhodujúcim kritériom pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v kalendárnom roku je:
a. počet detí a žiakov materskej školy, základnej umeleckej školy a školských zariadení k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázal
a v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.
4. Poskytovateľom dotácie je Obec Vinodol.
5. Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia je:
a. základná škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Vinodol za školský klub detí a zariadenie školského stravovania bez právnej
subjektivity.

Čl. IV.
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
1. Objem finančných prostriedkov v rozpočte obce na rok 2021 sa na školy a školské zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prideľuje podľa počtu detí a žiakov, ktoré sú prijaté do škôl a
školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského zariadenia
k 15.9.príslušného kalendárneho roka.
2. Povinnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je vypracovať návrh
rozpočtu bežných príjmov a výdavkov a kapitálových výdavkov na príslušný rok a tri ďalšie
nasledujúce roky a vypracovaný návrh rozpočtu predložiť do 15. novembra predchádzajúceho
roka obci Vinodol ako zriaďovateľovi, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet
na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o
skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
3. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej
školy, dieťa školského zariadenia je stanovená v Prílohe č.1 Všeobecne záväzného nariadenia.
4. Dotácie sú poskytované mesačne do 25. dňa kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 stanoveného
ročného rozpisu.
Čl. V.
Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a
dieťa školského zariadenia
1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy pedagogických
a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení podľa tohto nariadenia.
2. Prijímateľ dotácie je povinný previesť pridelenú dotáciu v plnej výške na účet školy alebo
školského zariadenia v lehote 25 pracovných dní odo dňa prijatia dotácie na svoj účet.
3. Dotáciu možno použiť do konca decembra rozpočtového roka.
4. Prijímateľ dotácie má povinnosť:
a. zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť poskytnutej dotácie v súlade s
osobitným zákonom,
b. zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade s osobitným
zákonom,
c. vyznačiť na origináloch účtovných dokladov „dotácia z rozpočtu obce“.
5. Dotácia podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
6. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.príslušného kalendárneho
roka.
7. 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.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta,
neupravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
3. Toto VZN bolo schválené uznesením OcZ č. 199/2020 zo dňa 10.12.2020 a účinnosť nadobúda
dňa 1.1.2021.
4.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia stráca platnosť
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vinodol č. 4/2019.

Vo Vinodole, dňa 10.12.2020
Peter Straňák
Starosta obce

Príloha č.1
k VZN obce Vinodol č. 9/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školského zariadenia

Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa v materskej škole a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vinodol platná od 1. 1. 2021

Názov školy a školského
zariadenia zriadeného
obcou

Materská škola Vinodol
Školský klub detí pri ZŠ
Vinodol
Zariadenie školského
stravovania pri ZŠ
Vinodol

Suma na
Počet
dieťa/žiaka v detí/žiakov v
€
roku

Koeficient Nariadenie
vlády

Hodnota
jednotkového
koeficientu

2 459
541

44
29

27,3
6

90,07
90,07

162

157

1,8

90,07

Odporúčanie:
Obec môže určiť výšku dotácie na žiaka školského zariadenia a na dieťa materskej školy
a školského zariadenia v závislosti od objemu finančných zdrojov obce a na základe
preukázateľných potrieb školy a školského zariadenia a v závislosti od objemu finančných
prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

Peter Straňák
starosta obce

