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Všeobecné záväzné nariadenie obce Kotešová
č. 2/2018
O určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a na dieťa školského zariadenia (ŠJ, ŠKD, CVČ) zriadeného na území
a mimo územia obce Kotešová
Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)
§1
Predmet úpravy
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť spôsob, výšku a termín poskytnutia finančných
prostriedkov a spôsob použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, ktorá je
súčasťou základnej školy, školského klubu detí pri základnej škole, školskej jedálne pri ZŠ a MŠ, centra
voľného času pri základnej škole zriadených na území obce Kotešová, ktorých zriaďovateľom je obec
Kotešová a centra voľného času s právnou subjektivitou mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ako aj mimo
územia obce Kotešová a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na celkové
mzdové a odvodové náklady vyplácané za pedagogického a nepedagogického zamestnanca
materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, školského klubu detí pri základnej škole, školskej
jedálne pri ZŠ a MŠ, centra voľného času pri základnej škole za podmienok a v rozsahu ustanovených
osobitnými predpismi.
2. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky materskej školy, ktorá je
súčasťou základnej školy, školského klubu detí pri základnej škole, školskej jedálne pri ZŠ a MŠ,
centra voľného času pri základnej škole, alebo iného centra voľného času podľa § 1 a zahŕňa výdavky
za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej
klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide hlavne o výdavky na energie, vodné a stočné,
komunikácie, materiál, dopravné a cestovné, rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné a služby
špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie s dôrazom na krytie výdavkov a potrieb
v rámci originálnych kompetencií na úseku školstva.
3. Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a
služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality.
4. Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným
prostriedkom.
5. Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti
vzhľadom na použité verejné prostriedky.
6. Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným účelom ich
použitia.

7. Počtom detí materskej školy, ktorá je súčasťou základnej školy, školského klubu detí pri základnej
škole, školskej jedálne pri ZŠ a MŠ (ďalej len výkonový ukazovateľ) - rozhodným a rozhodujúcim pre
pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku je ich počet k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú vykázané v štatistike - Výkaz Škol podľa aktuálneho
usmernenia MŠVVŠ SR o počte detí materskej školy a školských zariadení (ŠJ, ŠKD, CVČ )
v územnej pôsobnosti obce.
8. Počet detí centra voľného času rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom
kalendárnom roku je ich počet vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom
na území obce Kotešová podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie
uskutočňuje. Dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti toho istého zriaďovateľa sa
započítava len jedenkrát.
9. Poskytovateľom finančných prostriedkov je obec Kotešová. Finančné prostriedky sa poskytujú formou
dotácií.
10. Žiadateľom a prijímateľom finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia definované v § 1
VZN je:
a) škola s právnou subjektivitou so školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kotešová
b) školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce alebo inej fyzickej
alebo právnickej osoby mimo územia obce Kotešová

11. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný poskytovateľovi dotácie predložiť do 30. septembra
kalendárneho roka:
a) prijímateľ podľa § 2 ods. 10) písm. a) analýzu rozpočtu za predchádzajúci celý kalendárny rok,
analýza rozpočtu za aktuálny kalendárny rok k termínu predloženia a predpoklad plnenia
a čerpania rozpočtu do konca roka a návrh rozpočtu na budúci kalendárny rok v členení podľa
jednotlivých typov zariadení, rozpočtovej a funkčnej klasifikácie, zdrojov financovania, počty
výkonových ukazovateľov na nasledujúci 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. 597/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov - údaje o počte detí do MŠ a školských zariadení ( ŠKD, ŠJ a CVČ).
Ak návrh rozpočtu a jeho povinné prílohy obsahujú údaje rozhodné pre pridelenie dotácie
nesprávne, nepravdivo a neúplne, je ich uvedenie považované za porušenie pravidiel a
podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.
b) prijímateľ podľa § 2 ods. 10) písm. b) žiadosť zriaďovateľa o poskytnutie dotácie s obsahom:
názov a sídlo zriaďovateľa identifikačné číslo organizácie, bankové spojenie, názov a sídlo
školského zariadenia, na ktoré žiadosť predkladá, počty výkonových ukazovateľov, štatistické
výkazy potvrdzujúce počty výkonových ukazovateľov, na ktoré je žiadosť predkladaná,
vrátane zoznamov detí k údajom v štatistických výkazoch a údaje podľa § 7a zák. 597/2003 Z.
z. v znení neskorších predpisov, údaje o počte detí MŠ v CVČ, žiakov ZŠ v CVČ, žiakov SŠ
v CVČ, zárobkovo činných osôb v CVČ a osôb bez príjmu v CVČ podľa vekovej skladby.
Neoddeliteľnou prílohou žiadosti je kópia rozhodnutia ministerstva o zaradení školy alebo
školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení, kópia zriaďovacej listiny školy alebo
školského zariadenia, na ktoré sa žiadosť predkladá, kópia zmluvy s bankovou inštitúciou,
ktorá potvrdzuje majiteľa účtu, na ktorý bude dotácia zasielaná, doklad o pridelení
identifikačného čísla organizácie, čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a jej
prílohách sú úplné, pravdivé a správne. Nesprávne, nepravdivo a neúplne vyplnená žiadosť je
považovaná za neplatnú. Uvedenie nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov v žiadosti o
dotáciu a jej povinných prílohách je považované za porušenie pravidiel a podmienok, za
ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

12. Obec Kotešová určuje, že finančné prostriedky podľa tohto VZN poskytne prijímateľovi podľa § 2 ods.
10) písm. a) a b) najneskôr 28. deň v mesiaci, ak prijímateľ dotácie splnil všetky podmienky určené
VZN a poskytovateľom dotácie a pokiaľ nie je v tomto VZN uvedené inak.

§3
Dotácie na jeden výkonový ukazovateľ

1. Obec Kotešová pri určovaní výšky dotácie na mzdy a prevádzku pre rok 2018 na jeden výkonový
ukazovateľ (dieťa) určuje dotáciu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení aktuálne platného Nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a podľa počtu detí k 15.09. predošlého
kalendárneho roka - a to nasledovne:

a) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Materskej školy pre rok 2018 je
2.300,- € na 1 dieťa - v celkovom objeme 126.500,- €.
b) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Školského klubu detí pre rok
2018 je 505,- € na 1 žiaka - v celkovom objeme 17.170,-€.
c) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ
pre rok 2018 je 152,- € na 1 žiaka – v celkovom objeme 27.816,- €.
d) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Normatív na jedno dieťa
prihlásené do CVČ predstavuje pre rok 2018 sumu 93,- € na 1 dieťa – v celkovom objeme
10.509,- €.
e) Výška finančných prostriedkov určených ako účelová dotácia na odmeny zamestnancov MŠ,
ŠKD a ŠJ pre rok 2018 je stanovená na úrovni 3.000,- €
f) Výška finančných prostriedkov určených na financovanie nákladov na správu školských
objektov pri ZŠ s MŠ pre rok 2018 je stanovená ako účelová dotácia na opravu strechy budovy
ŠJ vo výške 6.000,- €.
g) Výška finančných prostriedkov určených na bežnú správu a údržbu budov vo výške 3.505,- €.
h) Ostatné finančné prostriedky na správu školských objektov pri ZŠ s MŠ nie sú zahrnuté
v dotácii poskytovanej mesačne na účet ZŠ s MŠ, ale sa použijú podľa potreby a posúdenia ich
opodstatnenosti Obecným zastupiteľstvom.
2.

Na udelenie výnimky z použitia záväzných ukazovateľov podľa jednotlivých druhov školských
zariadení, ako aj účelovo určených finančných prostriedkov podľa tohto VZN je oprávnený
rozhodnúť alebo zamietnuť starosta obce po predložení žiadosti riaditeľa školy, pričom výška
rozpočtu na MŠ je stanovená na úrovní záväzného ukazovateľa, ktorý nesmie klesnúť pod
116.500,- € vrátane vlastných príjmov, rozhodnutím starostu. O zmene tohto záväzného
ukazovateľa môže rozhodnúť len OZ.

3.

Aktuálna výška dotácie – výpočet finančných prostriedkov na rok 2018 tvorí prílohu č. 1 tohto
VZN a dotácia na príslušný kalendárny rok v rámci originálnych kompetencií v zmysle tohto
VZN bude každoročne aktualizovaná na základe poskytnutých podkladov o počte detí
a aktuálnej výške normatívu stanoveného Nariadením vlády č. 668/2004 pre príslušný rok,
najneskôr však do konca apríla príslušného roku, čo bude tvoriť vždy Dodatok z tomuto VZN,
ktorý bude upravovať § 3 ods. 1 tohto VZN a prílohu, čo bude osobitne schvaľované OZ.

4. Obec Kotešová nebude poskytovať z rozpočtu obce Kotešová dotáciu pre školské zariadenie - centrum
voľného času s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti inej obce mimo územia obce
Kotešová na základe doručenej žiadosti od zriaďovateľa ani pri splnení podmienok vyplývajúcich
z tohto VZN - dotáciu na dieťa s trvalým pobytom na území obce Kotešová vo veku 5- 15 rokov, ktoré sú
vedené v iných centrách voľného času mimo zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kotešová.
§4
Poskytnutie dotácie
1.

Dotácia určená podľa § 3 ods. 1 bude poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne v celých eurách vo
výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie na účet prijímateľa.

2.

Obec Kotešová poskytne každoročne dotácie v zmysle tohto VZN, pokiaľ bude splnená podmienka predloženie návrhu rozpočtu materskej školy a školských zariadení (ŠKD, ŠJ a CVČ) a predloženie
podrobného plnenia a čerpania rozpočtu - poskytnutej dotácie.
§5
Použitie dotácie

1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a prevádzku. Použité
finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Obec Kotešová ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Kotešová 378 a aj ako poskytovateľ dotácie stanovuje pomer
úhrad fixných nákladov na správu a údržbu budov, v ktorých sa prevádzkujú činnosti z preneseného
výkonu štátnej správy a činnosti v rámci originálnych kompetencií práve s poukazom a s prihliadnutím
na počet žiakov a ich čas strávený v budovách v pôsobnosti zriaďovateľa (ZŠ a MŠ), čo znamená, že
z preneseného výkonu štátnej správy budú tieto náklady hradené podľa pomeru žiakov – nositeľov

príjmu, na rok 2018 v pomere (183/55) 3:1
3. Zriaďovateľ odporúča vedeniu ZŠ s MŠ využiť všetky dostupné formy a spôsoby na vyvážené
a primerané financovanie potrieb ZŠ s MŠ pri prenesenom výkone ŠS na úseku základného školstva
ako aj zabezpečenia originálnych kompetencií s dôrazom na ustanovenie § 2 ods. 7 Zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v z. n. p. k čomu zriaďovateľ deklaruje maximálnu súčinnosť.
4. Nedodržanie pravidiel a podmienok uvedených v tomto VZN je považované za nedodržanie pravidiel
a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
§6
Zúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ dotácia na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 4 je povinný
zúčtovať dotáciu s obcou Kotešová štvrťročne – termíny a spôsob zúčtovania dotácie určuje
poskytovateľ dotácie. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. aktuálneho kalendárneho roka,
je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. aktuálneho
kalendárneho roka.
§7
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN
vykonáva obec Kotešová orgánmi obce a ostatné oprávnené orgány štátu.
2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky
doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov a zabezpečenie plnenia záväzných ukazovateľov stanovených zriaďovateľom.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a na dieťa školského zariadenia zriadených na území a mimo územia obce Kotešová neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy SR.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 18. 5. 2018, uznesením č.
29/2018
3. Toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018 nadobúda účinnosť dňom 1. 5. 2018.
4. Týmto Všeobecným záväzným nariadením sa ruší VZN č. 2/2013.

V Kotešovej dňa 22. 05. 2018

PhDr. Mgr. Peter Mozolík
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2018 - § 3 ods. 3
Aktuálna výška dotácie na rok 2018 z rozpočtu obce Kotešová na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia (ŠKD, ŠJ a CVČ) zriadených na území obce Kotešová
je nasledovná:
Kategória školy – školského Finančné prostriedky Zapísané deti/žiaci
zariadenia
na mzdy
k 15.9. 2017
a prevádzku na
dieťa/žiaka na rok
2018

Dieťa MŠ
Žiak ŠKD
Potenciálny stravník ŠJ
Žiak CVČ
Spolu na originálne
školské kompetencie
Účelová dotácia na odmeny
zamestnancov MŠ, ŠKD, ŠJ
Účelová dotácia na opravu
strechy budovy ŠJ
Bežná správa a údržba
budov

Spolu poskytnuté
finančné prostriedky
pre rok 2018

2.300,00
505,00
152,00
93,00

55
34
183
113

Finančné prostriedky
priznané v € na rok
2018

126.500,00
17.170,00
27.816,00
10.509,00
181.995,00
3.000,00
6.000,00
3.505,00
194.500,00

