
1 

 

 

 

              OBEC IVANKA PRI NITRE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 
 

č. 3/2013 
 

 

O podrobnostiach  financovania  a určení  dotácie na  mzdy  

a prevádzku  škôl a školských  zariadení  v zriadovateľskej 

pôsobnosti  Obce  Ivanka  pri  Nitre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený  na  úradnej  tabuli: 20.02.2013 
 
VZN vyvesené  na  úradnej  tabuli: 17.04.2013 
 
VZN  nadobúda  účinnosť: 01.05.2013 



2 

 

Obecné  zastupiteľstvo v zmysle  § 6  ods. 1  zákona č.369/1990 Zb. o obecnom  zriadení 
v znení  neskorších  zmien a doplnkov  a v zmysle § 6 ods. 12 písmeno d) zákona 596/2003 
Z.z. o štátnej správe  v školstve a školskej  samospráve  a o zmene  a doplnení niektorých  
zákonov v znení  zmien  a doplnkov  vydáva toto  
 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ  NARIADENIE č.  3/2013 
O podrobnostiach  financovania  a určení  dotácie na  mzdy  

a prevádzku  škôl a školských  zariadení  v zriadovateľskej pôsobnosti   
Obce  Ivanka  pri  Nitre 

 

§ 1 
Základné  ustanovenia 

Cieľ  VZN 
 

V súlade  s § 6 ods.12 písmeno c) zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe  v školstve  a školskej  
samospráve  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov v znení  neskorších  predpisov  
týmto  všeobecne  záväzným nariadením určiť: 
1) podrobnosti  financovania materskej  školy  a školských  zariadení v zriadovateľskej  
pôsobnosti  obce, 
2) výšku finančných  prostriedkov v rámci  svojich   originálnych  kompetencií  na  mzdy, 
prevádzku materskej  školy, školského  klubu  detí, školskej  jedálne, 
3) podrobnosti o výške  príspevku a spôsobe poukázania  dotácie  na  záujmové  vzdelávanie  
detí  vo veku od  5  rokov do  dovŕšenia  15  rokov  veku s trvalým  pobytom  na  území  obce, 
4) deň v mesiaci v ktorom  územná samospráva poskytuje  finančné  prostriedky neštátnym  
zriaďovateľom záujmového  vzdelávania a vlastnej  škole  a školských  zariadení. 

 
§2 

Spoločné  ustanovenia 
 

1/ Činnosť  materskej  školy a školských  zariadení v originálnej pôsobnosti obce je  
financovaná  formou  normatívneho  financovania, vlastných  príjmov školy a školských  
zariadení, grantov  a z dotácií. 
 
2/ Normatívom sa  rozumie  príspevok  na  jeden  výkonový ukazovateľ ktorým obec  
prispieva  škole  a školskému  zariadeniu na  financovanie miezd, prevádzku školy a školského  
zariadenia. 
 
3/ Výkonovým ukazovateľom  rozhodným na  pridelenie  dotácie  na  mzdy  a prevádzku 
v aktuálnom kalendárnom  roku  je  počet  detí k 15. septembru predchádzajúceho  
kalendárneho  roka ktorý  škola  a školské  zariadenie   vykázala  v štatistickom výkaze - Škol 
MŠ SR 40-01.    
 
4/ Dotácia  na  mzdy - je  finančná  dotácia, ktorá je  určená  na  bežné  výdavky školy 
a školských  zariadení a zahŕňa výdavky  na  tarifný plat, príplatok  za  riadenie, za  
zastupovanie, osobný  príplatok, príplatok  za  výkon špecializovanej  činnosti, kreditný  
príplatok, výkonnostný  príplatok a odmeny  vyplácané  pedagogickému  a nepedagogickému 
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zamestnancovi  školy a školského  zariadenia za  podmienok  a v rozsahu  ustanovených  
osobitným  predpisom, výdavky   na poistné a príspevok  do  poisťovni hradené  
zamestnávateľom za  pedagogických  a nepedagogických zamestnancov  školy alebo  
školského  zariadenia,  výdavky  na  odstupné a odchodné vyplácané  podľa  osobitných  
predpisov maximálne  do  výšky dohodnutej  v kolektívnej  zmluve  vyššieho  stupňa, výdavky  
na  nemocenské  dávky a úrazové  dávky hradené  zamestnávateľom podľa  osobitných  
predpisov.  
 
5/ Dotácia  na  prevádzku  je  finančná  dotácia , ktorá  je  určená na  bežné výdavky  školy 
a školských  zariadení  a zahŕňa  výdavky  na tovary  a služby definované  MFSR 
v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie  v kategórii 630-  tovary a služby. 
 
6/ Nespotrebovaná časť vlastných  príjmov v kalendárnom  roku je  v nasledujúcom  roku  
zriaďovateľom  vrátená  v plnej  výške  nad  rámec  normatívneho  príspevku budúceho  roka. 
 
7/ Nespotrebovanú  časť  kapitálovej  dotácie je  škola  povinná  vrátiť  zriaďovateľovi. 
najneskôr  do  30 novembra  bežného  roka .Na základe  písomnej  žiadosti školy a so  
súhlasom  zriaďovateľa  tieto  prostriedky  možno  vrátiť škole na  bežné  výdavky nad  rámec  
normatívu. 
 
8/ Ročná  dotácia pre  školu  alebo  školské  zariadenie sa  určí  ako  súčin počtu  výkonových  
ukazovateľov a ročnej  výšky  dotácie na  mzdy  a prevádzku .  Ročná  dotácia  sa  poskytuje  
v celých  eurách bez  desatinných  miest  po  matematickom zaokrúhlení  súčinu. 
 
9/ Dotácia  určená  podľa  odseku 8/ bude poskytnutá  prijímateľovi  dotácie mesačne  do  25 
dňa  v mesiaci, v celých  eurách bez  desatinných  miest vo  výške  jednej  dvanástiny z ročnej  
dotácie.  Dotácia  v mesiaci  december  bude poukázaná  do  10. decembra  v sume  
zostávajúcej   výšky  ročnej  dotácie. 
 

§ 3 
Dotácia  na  jeden  výkonový  ukazovateľ  a rok 

 
1/ Ročná  výška  dotácie je  stanovovaná  uznesením obecného  zastupiteľstva v termíne  do  
31.1. bežného  roka.  Pre  rok  2013 je  výška  dotácie  stanovená týmto  VZN  v ods. 2 § 3. 
 
2/ Ročná  výška  dotácie na  mzdy a prevádzku  pre  rok 2013: 
 

Kategória, ukazovateľ Počet  detí k 15.9. 
Výkaz  ŠKOL 40-01 

Normatívna jedno  
dieťa v €  

Normatív  na rok v € 

Materská  škola 43 1428 61404 

Školská  klub  detí 50 342 17100 

Školská  jedáleň –
potencionálny  
stravník 

217 223,87 48578 

Záujmové  
vzdelávanie  v CVČ  
Deti od 5 do 15 rokov 

243 62,70 15236 
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3/ Limit  kapitálových  výdavkov pre  rok 2013   pre  školské  zariadenia  a MŠ   sa stanovuje  
na  sumu 14000 €.  
 

§ 4 
Záujmové  vzdelávanie  detí 

 
I.  Centrá  voľného  času 
 
1/ Obec  nemá na  svojom  území obecné , ani cirkevné  ani súkromné  CVČ 
 
2/ Zriadovateľsúkromného, cirkevného CVČ má  možnosť  požiadať  obec o dotáciu  na  CVČ, 
na deti vo  veku  od  5  do  15  rokov ktoré  majú  v obci  trvalý  pobyt  písomnou  formou 
 
3/ Žiadosť musí  byť  písomná, musí obsahovať  zoznam  detí na  ktoré žiada  zriaďovateľ 
dotáciu ,adresu ich  trvalého  pobytu a dátum  narodenia. K žiadosti je  potrebné fotokópiu 
„Rozhodnutie  riaditeľa  CVČ o prijatí  žiaka  do  CVČ“, zriaďovací protokol CVČ 
 
4/ O poskytnutí  dotácie  na  záujmové  vzdelávanie   v CVČ  obec  uzatvorí  so  žiadateľom 
písomnú  zmluvu  v ktorej  obaja  účastníci  dohodnú podmienky a postup  poskytnutia  
dotácie. Vzor  zmluvy  je  prílohou  VZN /č.1/ 
 
5/ Finančné  prostriedky  poskytuje  obec  bankovým prevodom   v termíne najneskôr do  
30.5 a 30.11 do  maximálnej  výšky  normatívu  na  jedno  dieťa a rok podľa § 3 ods.2 VZN 
 
6/ Ak  dieťa  navštevuje  viacero  CVČ a tieto  o dotáciu  požiadajú ,  celková  výška  dotácie  
sa  nemení  a podielovo  sa poukáže jednotlivým CVČ. Podrobnosti  sa upravia  v zmluve. 
 
7/ Použitie dotácie  v CVČ  nepodlieha  kontrole  zo  strany  obce podľa § 5 VZN okrem bodu 
číslo 5 §5     
 
 
II. Záujmové  vzdelávanie  detí mimo  CVČ 
 
1/ Obec  finančne  podporuje  rozvoj  záujmovej  činnosti formou  záujmových krúžkov  
v základnej  škole  ktorej  je  zriaďovateľom. 
 
2/ O  dotáciu žiada  základná  škola písomne  s priloženým  návrhom rozpočtu  príslušného  
krúžku. 
 
3/ Výška  dotácie  je  maximálne  50% ročného  normatívu na  jedno  dieťa  v CVČ 
 
4/ Príspevok  je  poskytovaný  iba  na  dieťa   vo  veku  od 5  do   15  rokov  s trvalým  
pobytom  v obci  Ivanka pri Nitre. 
 
5/ Príspevok je  poukázaný ZŠ   a je  zúčtovaný osobitne nad  rámec  rozpočtu    v analytickej  
evidencii ako  zdroj 41. 
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§ 5 
Zúčtovanie  dotácie  a kontrola  použitia  dotácie 

 
 
1/ Prijímateľ  dotácie je  povinný zúčtovať dotáciu s Obcou Ivanka pri Nitre  štvrťročne. 
Termíny a spôsob zúčtovania  dotácie  určuje  poskytovateľ  dotácie. 
 
2/ Prijímateľ dotácie je povinný na  vyžiadanie  predložiť ku  kontrole  všetky  doklady 
preukazujúce hospodárne efektívne, účelné a účinné  vynaloženie pridelených  finančných  
prostriedkov. 
 
3/ Zostatok  nevyčerpaných  pridelených   finančných  prostreidkov  k 31.12 kalendárneho 
roka  je  prijímateľ povinný  vrátiť  poskytovateľovi. 
 
4/ Finančnú  kontrolu na  úseku  hospodárenia  s  finančnými  prostriedkami pridelenými  
podľa tohto  VZN  vykonáva Obec Ivanka pri Nitre a ostatné  oprávnené  orgány. 
 
5/ Obec Ivanka pri  Nitre  má  právo  kontrolovať účasť detí  prihlásených  do  konkrétneho  
CVČ na  aktivitách  centra. Podmienky  a spôsob  kontroly  sa  upraví  zmluvou. 
 
 

§ 6 
Platnosť  a účinnosť 

 
1/ Toto VZN  bolo prerokované  Obecným  zastupiteľstvom v Ivanke pri Nitre  dňa 16.04.2013    
schválené  uznesením  číslo 27/2013-OZ. 
 
2/ VZN je  účinné  15  dňom po  zverejnení  na  úradnej  tabuli Obce  Ivanka pri Nitre. 
 
3/ Dňom účinnosti VZN  končí  platnosť  VZN 4/2011. 
 
4/ Obec upravuje normatív v  § 3 VZN na  nasledujúci  kalendárny  rok  formou  dodatku  VZN  
najneskôr  do 31. januára  bežného  roka. 
 
 
 
 
 
V Ivanke pri Nitre, dňa 17.04.2013 
 
 
                                                                                                              Ľuboš Gál 
                                                                                                           starosta  obce 


