Obec Veľké Orvište

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3 / 2020

o určení výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2021
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Obce Veľké Orvište

Obec Veľké Orvište, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a
podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods.2 a ods. 12 písm. c)
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 § 7a zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“)

O určenie výšky dotácie z rozpočtu obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na rok 2021
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Obce Veľké Orvište

§1
Úvodné ustanovenia
Finančné prostriedky poskytované v rámci dotácie pre materské školy a školské zariadenia sa
poukazujú Obci Veľké Orvište podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z
príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 415/2012 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa NV SR. č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov a počtu detí k 15. septembru predošlého kalendárneho
roka.
Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej VZN) sa pre materské školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Obce Veľké Orvište určujú :
a)
podrobnosti financovania materskej školy zriadenej na území Obce Veľké Orvište
b)
výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy zriadenej na území Obce Veľké Orvište
c)
lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie materskej školy zriadenej na
území Obce Veľké Orvište
d)
deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva – obec poskytne finančné prostriedky
školskému zariadeniu.
§2
Príjemcovia finančných prostriedkov
Finančné prostriedky sa podľa tohto VZN poskytujú nasledovným školským zariadeniam:
•
•
•

Materská škola (MŠ)
Školská jedáleň (ŠJ) pri materskej škole – (zabezpečuje stravovanie detí MŠ a ZŠ)
Školský klub detí (ŠKD)

Uvedené zariadenia sú súčasťou právneho subjektu – v 100% zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Veľké Orvište.
§3
Podrobnosti financovania materských škôl a školskej jedálne
• Obec financuje náklady na deti prijaté na základe rozhodnutia riaditeľa ZŠ a MŠ o prijatí.
• Údaje o počtoch detí sú vo výkaze Škol (MŠVV a Š SR) 40-01 k 15.9.2020.
• Finančné prostriedky sa vypočítavajú obci, ktorá má na svojom území ŠKD, MŠ, bez rozdielu
trvalého pobytu dieťaťa.
• Obec poskytne finančné prostriedky ŠKD a MŠ zriadenej obcou najneskôr 25. deň v mesiaci.
• Obec poskytne finančné prostriedky na stravovanie detských stravníkov v ŠJ pri MŠ Veľké
Orvište zriadenej obcou najneskôr 25. deň v mesiaci.
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Obec je povinná MŠ a ŠKD vo svojej územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti oznámiť výšku
finančných prostriedkov na kalendárny rok (na mzdy a prevádzku MŠ a ŠJ) – najneskôr do 31.
decembra príslušného kalendárneho roka.
Povinnosťou ŠKD a MŠ, ktorej zriaďovateľom je Obce Veľké Orvište, je vypracovať návrh
rozpočtu bežných príjmov a výdavkov školských zariadení na príslušný rok a tri ďalšie
nasledujúce roky a vypracovaný návrh rozpočtu predložiť Obci Veľké Orvište ako zriaďovateľovi
do 15. októbra predchádzajúceho roka.
Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorému finančné prostriedky boli
poskytnuté, je povinný obci vždy do 15 dní po skončení kalendárneho polroka predkladať správu
o plnení príjmov a čerpaní výdavkov svojho rozpočtu.
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva Obec Veľké Orvište orgánmi obce (kontrolór obce) a ostatné oprávnené orgány
štátu.
Prijímateľ finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, školskej jedálne a
školského klubu detí je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne,
účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov a zabezpečenie plnenia
záväzných ukazovateľov stanovených zriaďovateľom.
§4
Výška dotácie
Obec Veľké Orvište určuje pre rok 2021 výšku dotácie na prevádzku a mzdové náklady na
žiaka materskej školy a školských zariadení nasledovne:
Hodnoty koeficientov v zmysle Nariadenia vlády SR 370/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
naradenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov:
•
•
•
•

dieťa materskej školy : 27,3
dieťa v školskom klube detí: 6
potencionálny stravník – žiak základnej školy: 1,8
na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 1,5
• predbežný jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka na rok 2021: 91,81 €.
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551
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1,8

91,81

23 467
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Správa budovy ZŠ /18

1,5

91,81

2 479

138

207

Správa budovy MŠ /20

1,5

91,81

2 754

138

230

Názov školy a školského
zariadenia/ počet detí

koeficient

Materská škola Veľké
Orvište / 20

27,3 +3,9

91,81

Školský klub detí / 18

6

Školská jedáleň / 38

Celkový objem finančných prostriedkov na prevádzku a mzdové náklady na žiaka
Materskej školy a školského zariadenia určený z podielových daní Obce Veľké Orvište na
originálne kompetencie pre rok 2021 predstavuje sumu 78 718 €.
§5
Použitie dotácie
Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený použiť pridelené finančné prostriedky len na
úhradu mzdových a prevádzkových nákladov v MŠ, ŠJ, ŠKD so sídlom na území obce. Použité
finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
Nedodržanie uvedených pravidiel (použite finančných prostriedkov) je považované za
nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky použité. Hospodárnosťou je
minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb pri
zachovaní ich primeranej úrovne a kvality v štátnych i neštátnych – súkromných školách v
zriaďovateľskej i územnej pôsobnosti Obce Veľké Orvište.

§6
Lehota na predloženie údajov
Na predkladanie údajov sa postupuje podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Školy zriadené
na území Obce Veľké Orvište, predkladajú každoročne obci údaje o počte detí a žiakov k 15.
septembru kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v
nasledujúcom roku na základe zberu údajov v štatistickom výkaze ministerstva školstva Škol
(MŠVVŠ SR) 40 – 01 v MŠ a ŠJ .
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§7

Poskytnutie dotácie – deň v mesiaci
Obec poskytne finančné prostriedky MŠ, ŠJ, ŠKD zriadenej obcou mesačne – najneskôr 28.
deň v mesiaci, ak prijímateľ dotácie splnil všetky podmienky určené vo VZN. Dotácia je stanovená
jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/žiaka na rok (tabuľka §4 tohto VZN ). Dotácia
bude poskytovaná prijímateľovi mesačne vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky prijímateľa.
§8
Prechodné a záverečné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v celom rozsahu rušia doterajšie VZN aj s
dodatkami týkajúce sa určenia výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ v zriaďovateľskej
a územnej pôsobnosti Obce Veľké Orvište.
Na VZN obce Veľké Orvište sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Orvište a bolo
schválené uznesením zo dňa 23.11.2020.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.
Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 06.11.2020

- zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 06.11.2020
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 20.11.2020
Doručené pripomienky (počet): žiadne
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 20.11.2020
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: 20.11.2020
VZN:
VZN schválené OcZ vo Veľkom Orvišti dňa 23.11.2020 pod uznesením OcZ č. 50/2020
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Veľké Orvište dňa: 24.11.2020
VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021
Vyvesené: 24.11.2020
Zvesené: 08.12.2020
Vo Veľkom Orvišti dňa: 24.11.2020

PhDr. Pavol Paulovič
starosta obce

