VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2020
o určení výšky dotácie na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole.
Obec Veľké Pole v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) a 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 NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN alebo nariadenie).
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia, podrobnosti financovania materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území obce Veľké Pole, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Čl. 2
Vymedzenie pojmov, podrobnosti financovania, lehoty
Na účely tohto VZN sa rozumie:
1) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný
plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, platovú kompenzáciu za
sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový
príplatok, výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za prácu v noci,
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat
za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, vyplácanú pedagogickému a
nepedagogickému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia za podmienok a v rozsahu
ustanovených osobitným predpisom, výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené
zamestnávateľom za 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 a školských
zariadení uvedených v Čl. 4 a zahŕňa výdavky na tovary a služby definované Ministerstvom financií
SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 - tovary a služby. Ide o
výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a
štandardnú údržbu, nájomné za nájom 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 kvality a úrovne.
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 a detí školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Pole,
rozhodným pre pridelenie dotácií na rok 2021, je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka, ktoré školy alebo školské zariadenia vykázali v štatistickom výkaze Škol
(MŠVVŠ SR) 40-01.
8) Finančné prostriedky zariadenia školského stravovania sa poskytujú na základe počtu potenciálnych
stravníkov t.j. podľa počtu detí v Materskej škole vo Veľkom Poli.

Čl. 3
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú:
1) Materská škola a školské zariadenie bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Veľké Pole.
Čl. 4
Výška, termín, spôsob poskytovania dotácie a zúčtovanie dotácie
1) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jeden výkonový ukazovateľ na kalendárny rok 2021 na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, je určená v prílohe
č. 1 k tomuto VZN.
2) Ročná výška dotácie pre materskú školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu
výkonových ukazovateľov vykázaných podľa Čl. 2, ods. 7 a ročnej výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na jeden výkonový ukazovateľ určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských
zariadení v prílohe č. 1. Ročná výška dotácie sa zaokrúhľuje na celé eurá podľa matematických
pravidiel.
3) Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka a to v závislosti od nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov.
Čl. 5
Náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácií
1) Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti o
poskytnutie dotácie, súčasťou ktorej musí byť návrh rozpočtu na budúci kalendárny rok a dva roky
po ňom nasledujúce, v členení podľa rozpočtovej klasifikácie, zdrojov financovania, počtov
výkonových ukazovateľov na budúci kalendárny rok, štatistické výkazy potvrdzujúce počty
výkonových ukazovateľov, na ktoré je návrh rozpočtu zostavený a komentár k návrhu rozpočtu na
budúci kalendárny rok.
2) Písomné žiadosti v tlačenej podobe je potrebné doručiť na adresu:
Obecný úrad
Veľké Pole 1
966 74 Veľké Pole
3) Termín podania písomných žiadostí o dotáciu je do 25. októbra kalendárneho roku, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť. Súčasťou žiadosti je štatistický
výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl
a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.

Čl. 6
Použitie a kontrola dotácie
1) Prijímateľ dotácie musí zabezpečiť, aby finančné prostriedky poskytnuté obcou Veľké Pole boli
vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1) Na skutočnosti súvisiace s určením výšky dotácie na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia so sídlom na území obce Veľké Pole, neupravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné
právne predpisy.1
2) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 6/2019, na ktorom sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo vo Veľkom Poli na svojom zasadnutí dňa 13.12.2019.
3) Na tomto VZN sa Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Poli uznieslo na svojom zasadnutí dňa
11.12.2020 uznesením číslo 54/2020
4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.

František Demeter
starosta obce
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Schválené:
Nadobúda účinnosť:
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Príloha č. 1 k VZN č. 4/2020

1

§ 31 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.

Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so
sídlom na území obce Veľké Pole, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Kategória škôl a školských zariadení

Dotácia na rok 2021
na prevádzku a mzdy na
žiaka/dieťa v eurách

Materská škola
Veľké Pole 105, 966 74 Veľké Pole

3880,60

Prehľad štatistických údajov z výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 o počte žiakov základných umeleckých
škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti
obce podľa stavu k 15.9.2020.

Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola
Veľké Pole 105, 966 74 Veľké Pole
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§ 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
§ 15 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.

Počet žiakov
15

