Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
školských zariadení a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy a centra
voľného času zriadené na území obce Zvolenská Slatina

Obecné zastupiteľstvo obce Zvolenská Slatina vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
ods. 1 zákona 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
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na rok 2015
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení, na žiaka súkromnej
základnej umeleckej školy a súkromného centra voľného času so sídlom na území obce
Zvolenská Slatina, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do
siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
a) materská škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce,
b) iná právnická osoba a fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy
zriadenej na území obce
c) iná právnická osoba a fyzická osoba ako zriaďovateľ súkromného centra voľného
času zriadeného na území obce.
§3
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a na žiaka súkromnej základnej
umeleckej školy a súkromného centra voľného času je určená v prílohe č.1 všeobecne
záväzného nariadenia, prepočítaná podľa počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
2) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení ( školský klub detí,
zariadenie školského stravovania) so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. Príjemca dotácie je povinný do 31. októbra
predložiť rozpočet, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky na nasledujúci
kalendárny rok.

3) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov súkromnej základnej umeleckej školy a súkromného centra
voľného času so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť jej použitia. Príjemca dotácie je povinný do 31. októbra predložiť
rozpočet, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky na nasledujúci kalendárny
rok.
4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roku.
§4
Vyúčtovanie dotácie prijímateľom
1) Neštátny prijímateľ dotácie je povinný vykonať zúčtovanie dotácie jedenkrát ročne
k 31.decembru príslušného kalendárneho roka predložením prílohy č. 2 a účtovnej závierky
do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Základná škola s MŠ Terézie Vansovej vo
Zvolenskej Slatine, ktorej zriaďovateľom je obec Zvolenská Slatina predkladá zúčtovanie
dotácie štvrťročne, do 20 dní po ukončení príslušného štvrťroka, prostredníctvom výkazu
o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04
2) Ak prijímateľ dotácie skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia
v priebehu rozpočtového roka, je povinný poskytnutú dotáciu ku dňu skončenia činnosti
zúčtovať a najneskôr v lehote do 30 dní od skončenia činnosti odviesť nevyčerpané finančné
prostriedky na účet poskytovateľa a zaslať avízo o úhrade.
3) Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom roku.
§5
Kontrola použitia dotácie
1.Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutými
finančnými prostriedkami v zmysle § 6 ods. 22 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 a podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sídle
príjemcu dotácie alebo v sídle súkromnej školy a školského zariadenia, ktorému bola dotácia
určená.
2. Pre účely kontroly podľa odseku 1 tohto článku je príjemca povinný umožniť
poskytovateľovi dotácie vykonanie kontroly dodržiavania podmienok uvedených v tomto
VZN a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do
objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly a povinnosť predkladať im požadované
doklady, informácie, vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou kontrolou.
3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa odseku 2 tohto článku sú:
a) starosta obce Zvolenská Slatina
b) hlavný kontrolór obce Zvolenská Slatina
c) komisia určená obecným zastupiteľstvom, ak sa na tom obecné zastupiteľstvo uznesie
4. Ak oprávnené osoby uvedené § 5 ods. 3 tohto VZN v rámci kontroly zistia, že príjemca:
a) porušil finančnú disciplínu podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy v znení neskorších predpisov
b) použil poskytnuté finančné prostriedky nad rámec oprávnenia, t.j. prijímateľ poskytnutej
dotácie nevie dokladovať použité finančné prostriedky alebo počet žiakov, na ktorých sa
poberá dotácia, poklesol oproti stavu, ktorý bol uvedený v žiadosti o poskytnutí dotácie,
c) prestal poskytovať činnosť, na ktorú mu boli finančné prostriedky pridelené

je povinný vrátiť obci Zvolenská Slatina dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny.
Zároveň je prijímateľ povinný zaslať obci Zvolenská Slatina oznámenie o vrátení dotácie
v termíne do 10 dní od vyzvania.
§6
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie
na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.
§7
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.
§8
Osobitné ustanovenia
Prijímateľ dotácie je povinný viesť preukázanú analytickú evidenciu príjmov a výdavkov,
týkajúcich sa prijatej dotácie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
§9
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia, súkromnej základnej umeleckej školy a súkromného
centra voľného času zriadenej na území obce Zvolenská Slatina, neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Zvolenská Slatina sa ruší VZN č. 8/2013 zo dňa 13.12.2013
3) Toto VZN č. 8/2014 bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo Zvolenskej Slatine
uznesením číslo 304/2014 zo dňa 05.12.2014.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
V obci Zvolenská Slatina dňa 18.11.2014

Ing. Mária Klimentová
starostka obce
Schválené:
Vyvesené:
Účinné:
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Schválené:
Účinné: 01.01.2013 Príloha 1 k VZN č. 7/2014
Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka súkromnej základnej umeleckej
školy, súkromného centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby
Heuréka Slovakia, o. z. Zvolen a dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kategória škôl a školských
zariadení
Základné umelecké školy
- individuálna forma
- skupinová forma

Dotácia na mzdy
a prevádzku
v eurách
11 303
44 930

Jazyková škola

0

Materská škola

144 144

Špeciálna materská škola
Materská škola pri
zdravotníckom zariadení

0
0

Školský klub detí
Školské stredisko záujmovej
činnosti

21 408

Centrum voľného času
Zariadenie školského
stravovania

6 142

0

24 084

Reedukačné centrum
Liečebno-výchovné
sanatórium
Centrum pedagogickopsychologického poradenstva
a prevencie
Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

0

Školský internát pri MŠ a ZŠ
Školský internát pre deti
špeciálnej materskej školy
internátnej
Školský internát pre žiakov
špeciálnej základnej školy
internátnej

0

0
0
0

0

0

Na správu školských objektov
podľa počtu detí MŠ a ZŠ

27 990

SPOLU

280 001

Príloha č. 2
Finančné zúčtovanie dotácie za obdobie od ........... do...........201... v eurách
Poskytovateľ dotácie: Obec Zvolenská Slatina
Zriaďovateľ :
IČO:
Adresa:
Číslo účtu:
Mzdy a poistné z toho

Z toho
Škola,
školské
zariadenie

IČO

Dotácia
spolu Mzdy a
poistné

Prevádzka

Tarifné
platy

Príplatky Odmeny

Prevádzka z toho

Ostatné
zložky
mzdy

Zostatok
nevyčerpanej
Energie, voda,
dotácie za
Poistné
Materiál Údržba Nájomne Služby Ostatné
telekomunikácie
rok 2012

spolu

V ..................................

Spracoval
Telefón:
Email:

dňa

Podpis a pečiatka:

