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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NAHÁČ
ČÍSLO: 1 /2016
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA MATERSKEJ
ŠKOLY NAHÁČ PRE ROK 2017.

Obec na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a § 6, 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 § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) v súlade s § 6 ods.
12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je určenie
podrobnosti financovania, určenie výšky a účelu použitia finančných prostriedkov, stanovenie
lehoty na predloženie údajov potrebných na financovanie a stanovenie termínu, v ktorom obec
Naháč poskytne finančné prostriedky na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
zriaďovateľa na území obce Naháč, ktoré je na základe rozhodnutia MŠVV a Š SR zaradené do
siete škôl a školských zariadení.
2. Ustanovenia tohto nariadenia sa vzťahujú na :



Právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá je zriaďovateľom materskej školy so sídlom na území
obce Naháč, ak o dotáciu požiada.
Obec Naháč nie je zriaďovateľom materskej školy na území obce, ani zriaďovateľom centra
voľného času a na jej území nie je zriadené iné CVČ.

Článok 2
Príjemca dotácie a účel jej použitia
1. Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku Materskej školy na území obce
Naháč, ktorej zriaďovateľom je obec, súkromná alebo právnická osoba a ktorá je na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len MŠVV a Š SR) zaradená
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
2. Finančné prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky:
a) na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v
rozpočtovej klasifikácii v kategórii: 610 – mzdy, platy. Služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania, t.j. tarifný plat, osobné príplatky a príplatky za riadenie 620 – poistné a príspevok do
poisťovní. Príjemca dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť na mzdy
kvalifikovaných pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, ktorí zabezpečujú
výchovno-vzdelávací proces v zmysle platných predpisov len za podmienok a v rozsahu
stanovenom osobitným predpisom.
b) na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú
ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvo financií SR v rozpočtovej klasifikácii v
kategórii: 630 – tovary a služby, t.j. energie, vodné, stočné, revízie a kontroly zariadení, poplatky
za vývoz smetí a iné poplatky, dohody, prídel do SF a stravovanie zamestnancov 640 – bežné
transfery ( nemocenské a pod.) bez účelovo určených prostriedkov
3. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na účel uvedený v čl.
2 odsek 2 tohto nariadenia.
 Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a
účelne.
 Prijímateľ dotácie je povinný zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii
v súlade s osobitným zákonom.

Článok 3
Predloženie údajov
1. Údaje o počtoch detí potrebné pre výpočet dotácie na dieťa na príslušný kalendárny rok sú
čerpané zo štatistického výkazu Škol MŠVVaŠ SR 40-01, ktorý predkladá škola poskytovateľovi
dotácie k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
2. Zriaďovateľ, ktorý má na území obce školské zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie,
oznámi údaje podľa bodu č. 1 tohto článku do 30.septembra kalendárneho roka.
3. Obec financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka len v jednej MŠ zriadenej na území obce. Ročná výška
dotácie na dieťa súkromného zriaďovateľa je vo výške 88 % objemu finančných prostriedkov
účelovo určených na mzdové a prevádzkové náklady pripadajúce na dieťa MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce.
4. Príjemcovia dotácie sú podľa tohto nariadenia povinní obci štvrťročne predložiť štatistický
výkaz o práci v školstve – Škol (MŠVVŠ SR) 1 – 04. Prijímateľ dotácie vyššie uvedené údaje
predkladá poskytovateľovi dotácie v termíne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po
ukončení štvrťroka.
2

5. Zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia a súkromný zriaďovateľ požiada o dotáciu na
príslušný kalendárny rok písomnou žiadosťou.
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva na OcÚ Naháč 84, 919 06 Naháč v termíne do 31.
októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia
poskytnúť.
7. Prvá žiadosť o poskytnutie dotácie obsahuje:
a) Rozhodnutie MŠVV a Š SR o zaradení materskej školy a školského zariadenia do siete škôl a
školských zariadení SR
b) Zriaďovaciu listinu materskej školy a školského zariadenia
c) Potvrdenie o pridelení IČO
d) Zmluvu k účtu zriaďovateľa
e) Zoznam detí k 15.9. s adresou trvalého bydliska
8. Pri žiadosti o pridelenie dotácie v ďalších rokoch žiadateľ predkladá:
a) Údaje o počte detí k 15. septembru predchádzajúceho roka
b) Súkromný zriaďovateľ materskej školy a školského zariadenia je povinný bezodkladne oznámiť
všetky zmeny v predložených dokladoch vymedzených v článku 3, písm. a) až e)
c) Žiadosť o dotáciu, ktorá nebude doručená na obec Naháč v termíne do 31. októbra
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,
nebude v návrhu rozpočtu na bežný rok zahrnutá a jej vybavenie bude realizované až v rámci
schvaľovania úprav rozpočtu obce.
Článok 4
Výška dotácie a spôsob jej poskytovania
1.
Finančné prostriedky sa poskytujú obci z rozpočtu Slovenskej republiky podľa Nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov.
2. Na použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Obec Naháč oznámi neštátnemu zriaďovateľovi výšku dotácie na prevádzku a mzdy na
príslušný kalendárny rok do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
4.Dotácia na mzdy a prevádzku sa poskytuje prijímateľovi dotácie na jeho účet mesačne vo výške
jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie v termíne do 25. dňa príslušného mesiaca, alebo do 5
pracovných dní od poskytnutia finančných prostriedkov v rámci podielov na daniach v správe
štátu.
5. Príjemca finančných prostriedkov je oprávnený použiť ich len na určený účel. Použité finančné
prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účelne a účinne.
6. Použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje na počet detí uvedených v zbere údajov
v štatistickom výkaze Škôl MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku,
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ktorý je rozhodujúci pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v danom roku.
Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako 20 %, riaditeľ školy do 10 pracovných dní odo dňa, kedy
k zníženiu došlo, uvedenú skutočnosť písomne oznámi obci, ktorá zabezpečí úpravu vyplácania
verejných prostriedkov podľa nových údajov.
7. Obec Naháč stanovuje dotáciu na financovanie nákladov:
a) na mzdy a prevádzku Materskej školy na území obce Naháč:
- na deti, podľa počtu detí podľa čl. 3, ods.1
- výška finančných prostriedkov na jedno dieťa na mesiac v roku 2017 je : 157,90 €
- ročná výška dotácie je: 26 526,80 €.
b) Výpočet dotácie je uvedený v prílohe č.1.

Článok 5
Zúčtovanie dotácie

1. Prijímateľ dotácie predkladá poskytovateľovi vyúčtovanie finančných prostriedkov mesačne,
najneskôr do 25. dňa po skončení príslušného mesiaca. Príjemca dotácie je povinný vykonať
vyúčtovanie poskytnutej dotácie – príloha 2, súčasťou ktorého je prehlásenie štatutárneho
zástupcu zriaďovateľa, že dotácia bola použitá v súlade s článkom 2 tohto VZN a finančné
prostriedky neboli uplatnené voči inému poskytovateľovi dotácie.
2. Ročná výška dotácie podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Subjekt, ktorému bola
dotácia poskytnutá, je povinný predložiť jej zúčtovanie v termíne do 25.1.2018. Súčasťou
vyúčtovania je predloženie výročnej správy o hospodárení, ročnej účtovnej závierky za
predchádzajúci kalendárny rok a kópií štvrťročných výkazov o práci v školstve Škol
(MŠVVŠ SR) 1 - 04.
3. V prípade, že prijímateľ dotácie nevyčerpá pridelenú dotáciu v plnej výške, je povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.
4. Ak príjemca dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný zúčtovať
poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto termíne aj
odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet Obce Naháč.

Článok 6
Kontrola použitia dotácie a sankcie

1. Obec Naháč, ako poskytovateľ dotácie je oprávnená vykonávať kontrolu podkladov
predložených zriaďovateľmi k prideleniu dotácie, kontrolu hospodárenia s
poskytnutými finančnými prostriedkami, kontrolu efektívnosti a účelnosti ich
použitia v sídle príjemcu dotácie, v sídle materskej školy, ktorej bola dotácia
určená, alebo na inom mieste určenom poskytovateľom dotácie.
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2. Pre účely kontroly podľa predchádzajúceho odseku je príjemca povinný umožniť
Obci Naháč vykonanie kontroly hospodárenia s poskytnutými finančnými
prostriedkami na mzdy a prevádzku a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené
osoby na vykonanie kontroly vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom
kontroly a predloženie všetkých požadovaných dokladov, informácií a vysvetlení
súvisiacich s vykonanou kontrolou.
3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa ods. 2 tohto článku sú:
a) starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly poverené osoby
b) hlavný kontroĺór obce a poverené osoby
4. Obec Naháč je oprávnená dočasne pozastaviť, alebo znížiť objem poskytovanej
dotácie o 50 %, ak príjemca dotácie nepredloží Obci Naháč v stanovenom termíne a
spôsobe vyúčtovanie poskytnutej dotácie a to až do doby odstránenia tohto porušenia.
5. Poskytovateľ zníži o 50 % prijímateľovi dotáciu pri zistení neefektívneho,
nehospodárneho, neúčelného a neúčinného vynaloženia pridelených dotácií. Znížená
dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po dobu troch po sebe nasledujúcich
mesiacov, počnúc nasledujúcim mesiacom, v ktorom boli zistené rozhodné
skutočnosti.
6. Poskytovateľ zníži o 50 % prijímateľovi dotáciu pri zistení poklesu počtu detí o
viac ako 20 % z vykázaného počtu podľa článku 4 ods. 6 tohto VZN. Znížená dotácia
bude prijímateľovi poskytovaná po dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov,
počnúc nasledujúcim mesiacom, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.
7. Sankcia podľa predchádzajúceho bodu sa neuplatní, ak prijímateľ dotácie pri
poklese počtu detí o viac ako 20 % z vykázaného počtu podľa článku 4 ods. 6 tohto
VZN požiada poskytovateľa do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo o
poskytovanie dotácie na znížený počet detí. Poskytovateľ zníži prijímateľovi dotácie
výšku prideľovaných finančných prostriedkov podľa skutočností uvedených v žiadosti
prijímateľa od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli skutočnosti rozhodné
pre pridelenie dotácie písomne oznámené poskytovateľovi dotácie.
8. V prípade porušenia pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky
pridelené a použité, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene
použitej dotácie.
Článok 7
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2016 bolo prerokované a schválené na zasadnutí
OZ dňa: 30.12.2016 uznesením č. 33 /2016 a nadobúda účinnosť dňa 17.1.2016
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2012 zo dňa 14.12.2012.

V Naháči, 14.12.2016

Vladimír Kašša
Starosta obce
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Príloha č. 1
Výpočet dotácie na mzdy a prevádzku Materskej školy na území obce Naháč na rok 2017.

Pre výpočet sa uvádzajú východiskové štatistické údaje a rozpočtované podiely obcí a VÚC na
výnose daní z príjmu FO na rok 2017
Výška jednotkového koeficientu pre SR: 0,40 x 1 764 524 000,00 € (výnos dane z príjmu FO) : 89
478 638,6 (prepočítaný počet detí) = 78,87 €
Výpočet dotácie na rok 2017:
78,87 € x 14 detí x 27,3 (index z prílohy č. 3 nariadenia Vlády SR č. 668/2004 Z.z.) = 30 144,10 €
x index 0,88 (zákon č. 596/2003 Z.z.) = 26 526,80 €
Výška dotácie za mesiac na dieťa: 26 526,80 € :12 :14 =157,90 €
Mesačná výška dotácie: 157,90 € x 14 detí = 2 210,60 €

Počet detí s TP v obci
Naháč
4
Výška
poskytnutej
dotácie na dieťa s TP
v obci Naháč/mesiac

Počet detí s TP mimo Počet detí spolu
obec Naháč
10
14
Výška
poskytnutej Výška poskytnutej dotácie na deti
dotácie na dieťa s TP navštevujúce MŠ /mesiac
mimo
obec
Naháč/mesiac

4*157,90 = 631,60 €

10*157,90 = 1 579 €

2 210,60 €
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Príloha č. 2
Vyúčtovanie finančnej dotácie poskytnutej z rozpočtu Obce Naháč za mesiac .............
Zriaďovateľ:

Výdavky
z dotácie
Číslo
Obce
Učebné
Dátum
Spolu
dokladu Dátum Naháč
Mzdy Odvody Energie Nájomné pomôcky Ostatné úhrady Poznámka €
1
2
3
4
5
6
7

* Vysvetlivky: ostatné výdavky uveďte v poznámke
Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):
štatutárneho zástupcu):

Schválil (meno, priezvisko, podpis
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