VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE SKLENÉ TEPLICE
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY
NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
V ZRIAĎOVATEĽSKE PÔSOBNOSTI OBCE SKLENÉ TEPLICE

Obec SKLENÉ TEPLICE
VZN O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE V ŠKOLSTVE
Obec Sklené Teplice, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obecnom zriadení“) a zároveň v súlade s ustanovením §6 odsek 12 písmeno c) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 7/2018
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY
NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
V ZRIAĎOVATEĽSKE PÔSOBNOSTI OBCE SKLENÉ TEPLICE

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj „nariadenie“) je v súlade
s ustanovením zákona o štátnej správe v školstve1 určiť:
a) príjemcov dotácie a účel dotácie,
b) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie Materskej školy
a Školskej jedálne,
c) výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na
dieťa v Materskej škole a stravníka2 v Školskej jedálni,
d) deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky Materskej škole
a Školskej jedálni.
§2
Základné ustanovenia
(1) Obec Sklené Teplice (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom3 Materskej školy Sklené
Teplice (ďalej len „Materská škola“) bez právnej subjektivity.
(2) Súčasťou Materskej školy je obcou zriadené školské zariadenie:4 Školská jedáleň.5
§6 odsek 12 písmeno c) zákona o štátnej správe v školstve
§140 odsek 3 školského zákona
3
§4 odsek 3 písmeno l) zákona o obecnom zriadení, §6, §19 zákona o štátnej správe v školstve
1
2
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(3) Materská škola a Školská jedáleň sú zriadené obcou Sklené Teplice pri výkone
samosprávy6 (originálne kompetencie obce) a sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.7
ČLÁNOK II.
FINANCOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
§3
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa ustanovení tohto nariadenia je:
a) Materská škola
b) Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy.
§4
Účel dotácie
Príjemca dotácie podľa ustanovenia §3 tohto nariadenia (ďalej len „príjemca
dotácie“) je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných (mzdových) nákladov
a prevádzkových nákladov8 Materskej školy a Školskej jedálne.
§5
Povinnosti príjemcu dotácie
(1) Príjemca dotácie musí pri použití dotácie zabezpečiť jej hospodárnosť, efektívnosť,
účinnosť a účelnosť jej použitia.9
(2) Dotáciu môže príjemca použiť do konca rozpočtového roka.10 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. Dotácia podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.11

§112 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
5
§140 školského zákona
6
§6 odsek 2 zákona o štátnej správe v školstve
7
§15 zákona o štátnej správe v školstve
8
§6 odsek 12 písmeno c) bod 3. zákona o štátnej správe v školstve
9
§19 odsek 3 zákona o rozpočtový pravidlách verejnej správy
10
§19 odsek 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
11
§7 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
4
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(3) Riaditeľka materskej školy príjemcu dotácie predloží obci údaje12 o počte detí
v Materskej škole a v Školskej jedálni na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 30.
septembra predchádzajúceho kalendárneho roka.
§6
Výška dotácie
(1) Obec poskytuje dotácie príjemcovi z podielových daní zo štátneho rozpočtu13
a v súlade s rozpočtom obce.14 Ročná výška dotácie obce príjemcovi je priamo závislá
od skutočnej výšky prijatých podielových daní.
(2) Presná výška dotácie na kalendárny rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej
školy a Školskej jedálne je určená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
(3) Presnú výšku dotácie na každý ďalší kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa
Materskej školy a Školskej jedálne určí obec dodatkom k tomuto nariadeniu na
príslušný kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.15
§7
Obec poskytne príjemcovi dotácie mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
príslušný kalendárny rok vždy do 25.dňa príslušného mesiaca.
ČLÁNOK III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§8
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol obvyklým spôsobom zverejnený na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v súlade s ustanovením §6 odsek 3
zákona o obecnom zriadení dňa 27. 3. 2018.
Pripomienky k návrhu neboli.
§9
Obecné zastupiteľstvo obce Sklené Teplice toto Všeobecne záväzné nariadenie
schválilo dňa 4. 5. 2018 Uznesením obecného zastupiteľstva číslo 3/2018.

§7a zákona č. 597/2004 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
zákon č. 564/2003 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, Nariadenie vlády SR 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve
14
§7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
15
§6 odsek 12 písmeno f) zákona o štátnej správe v školstve
12
13
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§10
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením obvyklým
spôsobom na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 4. 5. 2018.
§11
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce Sklené Teplice č. 3/2010.
§12
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 19. 5. 2018.
Ing. Ľubomír Meliš
starosta obce

Príloha č. 1
Počet
detí/žiakov
k 15. 9. 2017

Výška dotácie na
jedno dieťa a rok*

Celková výška dotácie
na rok**

Materská škola

19

2 053,-

39 007,-

Školská jedáleň

30

867,-

26 010,-

Škola, zariadenie

* €/dieťa, žiak, stravník/rok; ** €/rok
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