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pod č. :

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Važec
č. 3 / 2018
o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Važec na rok 2019.

Obec Važec v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie obce .
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a spôsob použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Važec, ktoré
sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do
siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR , ktorých zriaďovateľom je obec ,štátom uznaná
cirkev, fyzická osoba alebo iná právnická osoba .
§2
Podrobnosti financovania
1. Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na žiaka
materskej školy , školského klubu detí , zariadenia školského stravovania a žiaka
centra voľného času .
2. Dotácia je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky
definované v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v položkách :
610 - mzdy , platy , ostatné osobné vyrovnania
620 – poistné a príspevok do poisťovní
630 – tovary a služby
640 - bežné transfery / odstupné, odchodné ,nemocenské dávky /
3. Obci Važec sú poukazované finančné prostriedky pre materskú školu a školské
zariadenia v súlade so zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení a v súlade s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov .
4. V závislosti na výške takto poukázaných finančných prostriedkov Obec Važec určuje
týmto VZN výšku dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení .
5. Výška dotácie je podmienená počtom detí a žiakov materskej školy a školských
zariadení vykázaných v štatistickom výkaze Škol 40-01 podľa stavu k 15.septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka .
6. Rozhodujúcim počtom je počet detí materskej školy podľa stavu k 15.septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
7. Finančné prostriedky pre školské kluby detí sa prideľujú podľa stavu k 15.septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka na počet žiakov základnej školy.
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Riaditeľ ZŠ s MŠ vo Važci ,ktorej súčasťou je školský klub detí , predloží údaje
o počte detí v ŠKD v termíne do 30.októbra kalendárneho roka ,ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.
8. Finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania sa prideľujú na
potenciálneho stravníka – žiaka základnej školy na území obce bez rozdielu
zriaďovateľa a bez rozdielu trvalého pobytu žiaka.
9. Finančné prostriedky pre centrum voľného času sa prideľujú podľa počtu detí od 5
rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa
stavu k 1.januáru kalendárneho roka , v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje .
Riaditeľ centra voľného času predloží údaje o počte detí do 15 rokov veku
v termíne do 30.októbra kalendárneho roka , ktorý predchádza kalendárnemu roku, na
ktorý sa má dotácia poskytnúť.
10. Ak jedno dieťa navštevuje viac CVČ a tieto o dotáciu požiadajú , celková výška
dotácie sa nemení a poukáže sa podielovo jednotlivým Centrám voľného času.
Podrobnosti sa upravia v zmluve .
§3
Príjemca dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto VZN sú :
a) škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Važec :
- materská škola
- školský klub detí
- školská jedáleň
b) zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia , ktorý o dotáciu požiada
-

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ
Diecézneho centra voľného času Važec, Vernárska 372

c) iná právnická a fyzická osoba , ako zriaďovateľ , ktorý o dotáciu požiada
2. Obec Važec poskytne finančné prostriedky zriaďovateľovi podľa bodu b) a c) na
základe písomnej žiadosti , ktorá musí obsahovať :
názov a sídlo zriaďovateľa
identifikačné číslo organizácie
číslo účtu zriaďovateľa a označenie banky, v ktorej má vedený účet
kópiu zriaďovacej listiny
výšku požadovanej dotácie
údaje o počtoch detí / kópia štatistického výkazu Škol.MŠVVŠ SR 40-01 /
zoznam detí s uvedeným dátumom narodenia a adresou trvalého bydliska
rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ
uzatvorená písomná zmluva o poskytnutí dotácie medzi poskytovateľom –
Obcou Važec a žiadateľom zahrnutým v § 3 odst. 1 písm. b a písm.c
Nesprávne , nepravdivo a neúplne vyplnená žiadosť je považovaná za neplatnú .
Uvedenie nesprávnych , nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov je považované za porušenie pravidiel a podmienok ,za
ktorých sú verejné prostriedky prideľované .
-
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§4
Lehota na predloženie údajov
Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie s údajmi uvedenými v § 3 odsek 2 tohto VZN
neštátny zriaďovateľ a iná právnická alebo fyzická osoba doručí v lehote
do 30. októbra kalendárneho roka , ktorý predchádza kalendárnemu roku , na ktorý
sa má dotácia poskytnúť .
§5
Výška dotácie
1. Výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Važec je na kalendárny rok 2019 nasledovná :
a) dieťa materskej školy
b) potenciálny žiak ŠKD
c) potenciálny stravník ŠJ

1.957,45 €
123,19 €
413,52 €

2. Výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi a inej právnickej alebo fyzickej
osoby je na kalendárny rok 2019 nasledovná :
a) centrum voľného času

87,00 €

3. Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku príjemcom finančných
prostriedkov uvedených v § 3 odst. l tohto VZN mesačne vo výške jednej dvanástiny
z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok v termíne
do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§6
Zúčtovanie dotácie
1. Neštátny zriaďovateľ a iná fyzická a právnická osoba je povinná vykonať vyúčtovanie
poskytnutej dotácie v termíne do 15.01.2020 .
2. Vyúčtovanie dotácie musí obsahovať písomnú informáciu o účele použitia
poskytnutých finančných prostriedkov v členení podľa ekonomickej klasifikácie na
610, 620, 630, 640 .
3. Prijímateľ dotácie podľa § 3 odst. 1 musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia .
4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka , je
prijímateľ povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet Obce Važec v termíne do
31. 12. aktuálneho roka .
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§7
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN vykonáva Obec Važec a ostatné oprávnené orgány .
2. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť všetky potrebné doklady , preukazujúce
hospodárne ,efektívne , účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov .
§8
Záverečné ustanovenia
1. Podľa tohto VZN sa poskytujú dotácie od 1.1.2019 .
2. Týmto VZN sa ruší VZN č.2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení na území Obce Važec na rok 2018.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Važec.
4. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa .

Ing. Milan Lištiak
starosta obce
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