Obec Vyšný Kubín v zmysle ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 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 zmien a doplnkov, § 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

vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie č. 03/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na území obce Vyšný Kubín
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Obec Vyšný Kubín je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou vo Vyšnom
Kubíne, Vyšnokubínska 135/35, 026 01 Vyšný Kubín.
2. Súčasťou Základnej školy s materskou školou Vyšný Kubín, Vyšnokubínska 135/35 je
Školský klub detí Vyšný Kubín, Vyšnokubínska 135/35.
3. Súčasťou Základnej školy s materskou školou Vyšný Kubín, Vyšnokubínska 135/35 je
Školská jedáleň, Vyšnokubínska 135/35, Vyšný Kubín.

Čl. II
Účel nariadenia
1. Všeobecné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia finančnej dotácie a spôsob
použitia finančných prostriedkov mzdy a na prevádzku na dieťa materskej školy, ktorá
je súčasťou základnej školy, školského klubu detí a zariadenie školského stravovania,
zriadených na území obce Vyšný Kubín, ktorých zriaďovateľom je obec Vyšný Kubín,
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradené
do siete škôl a školských zariadení.

Čl. III
Základné ustanovenia
Na účely tohto VZN sa rozumie:
1. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa tarifný
plat, osobný, základný, funkčný, odmeny odvody, príplatok za riadenie, príplatok za
triednictvo, osobný príplatok, príplatok za zastupovanie, výdavky na poistné a príspevok do

poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov
školy alebo školského zariadenia; výdavky na odstupné a odchodné 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
školských zariadení uvedených v čl. I. tohto VZN a zahŕňa výdavky za tovary a služby
definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii, rozpočtovej klasifikácii
v kategórii 630 - tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energia, voda,
poštovné a telekomunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu a služby
špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.
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.
Rozhodným počtom je počet:
a) detí materskej školy stavu k 15. septembru prislúchajúceho školského roka
b) potenciálnych detí v školskom klube podľa stavu k 15. septembru prislúchajúceho
školského roka , ktoré navštevujú základnú školu na územní obce Vyšný Kubín
c) potenciálnych stravníkov žiakov základnej školy podľa stavu k 15.septembru
prislúchajúceho kalendárneho roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vyšný Kubín
8. Poskytovateľom finančných prostriedkov je obec Vyšný Kubín. Finančné prostriedky sa
poskytujú formou dotácií.
9. Žiadateľom a prijímateľom finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenia
definované v čl. I. tohto VZN je:
a) obec Vyšný Kubín za materskú školu a školské zariadenia
10. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný poskytovateľovi dotácie predložiť do 31.
októbra kalendárneho roka a dva roky po ňom nasledujúce v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie, zdrojov financovania, počty výkonových ukazovateľov na budúci 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, očakávané počty výkonových
ukazovateľov na dva roky nasledujúce po budúcom kalendárnom roku, komentár k návrhu
rozpočtu. Ak návrh rozpočtu a jeho povinné prílohy obsahujú údaje rozhodné pre pridelenie

dotácie uvedené nesprávne, nepravdivo a neúplne, je ich uvedenie považované za porušenie
pravidiel a podmienok za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.
poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov
školy alebo školského zariadenia; výdavky na odstupné a odchodné 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.

Čl. IV
Lehota poskytnutia finančných prostriedkov
1. Obec Vyšný Kubín poskytne príjemcovi dotáciu mesačne do 28 dňa príslušného mesiaca,
ak prijímateľ dotácie splnil všetky podmienky určené VZN a poskytovateľom
2. Termín, členenie a spôsob poskytovania dotácie obec oznámi príjemcovi po schválení
obecným zastupiteľstvom.
3. Podmienkou na pridelenie dotácie je predloženie návrhu rozpočtu školy a školského
zariadenia podľa osobitných predpisov a zúčtovanie už poskytnutej dotácie obci Vyšný
Kubín.
4. Ročná výška dotácie pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin počtu žiakov a ročnej
výšky dotácie na žiaka na prevádzku a mzdy určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a
školských zariadení. Ročná dotácia sa poskytuje v celých eurách, matematicky zaokrúhlená.

Čl. V
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,
školského klubu a zariadeniu školského stravovania so sídlom na území obce Vyšný Kubín je
určená v prílohe č.1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
2. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových
nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť a efektívnosť jej použitia.
3. 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.
4. Pre určenie výšky dotácie v období od januára do decembra sa vychádza z údajov podľa
počtu detí predošlého kalendárneho roka k 15. septembru, ktorý škola a školské zariadenia
vykázali v štatistickom výkaze MŠ SR 40-01.
5. Obecné zastupiteľstvo môže uznesením povýšiť resp. ponížiť celkovú dotáciu na základe
skutočných počtov žiakov a detí využívajúcich školské zariadenia, ak sú reálne údaje odlišné
od údajov k 15.09. bežného roka. Na tento úkon nie je potrebné vypracovanie dodatku ani
prílohy k tomuto Všeobecne záväznému nariadeniu.

Čl. VI
Zúčtovanie dotácie
1.Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 5 je
povinný zúčtovať dotáciu s obcou Vyšný Kubín 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.
Čl. VII
Kontrola použitia dotácie
1. Obec Vyšný Kubín vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
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 hlavnému kontrolórovi obce.
Čl. VIII
Záverečné ustanovenie
1.Na ustanovenia neupravené týmto Všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú
príslušné právne predpisy.
Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Vyšný Kubín.
2.Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 03/2013 vydalo Obecné zastupiteľstvo vo
Vyšnom Kubíne dňa 11. decembra 2013 uznesením č. 08/09/2013.
3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 1/2013 o
určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na žiaka
zriadených na území obce Vyšný Kubín zo dňa 14.01.2013
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2013 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Vyšný
Kubín od 12.12.2013 do …..................................
5. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.

Vyšný Kubín dňa 11.12.2013

Viera Juráková
starostka obce

Príloha č. 1 k
Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy , školského klubu
a zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vyšný Kubín.

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku na
zariadenie
v eurách

Materská škola

1430,50-€
z toho mzdy a odvody
prevádzkové náklady -

Kategória škôl a školských zariadení

–

Dotácia na mzdy a prevádzku na
zariadenie
v eurách

Školský klub

390,50 €
z toho mzdy a odvody
prevádzkové náklady -

Kategória škôl a školských zariadení

1290,00 €
140,50 €

–

296,50 €
94,00 €

Dotácia na mzdy a prevádzku na
zariadenie
v eurách

Školská jedáleň

352,78 €
z toho mzdy a odvody
prevádzkové náklady -

–

273,51 €
79,27 €

