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Obecné zastupiteľstvo Obce Plášťovce na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle § 4, ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6, ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 12, písm. c), d) a g)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, v
zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády SR č.
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov
vydáva toto
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Plášťovce (ďalej len VZN).
§1
Predmet úpravy a účel
VZN o financovaní materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Plášťovce
a sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR upravuje:
1. podrobnosti financovania materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce
Plášťovce
2. lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať materskú školu a školské zariadenia,
3. výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo
školského zariadenia, v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy
4. deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky materskej škole a školským
zariadeniam zriadených obcou.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky dotácie na:
 prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole (MŠ),


prevádzku a mzdy na dieťa v školskom klube detí (ŠKD),



prevádzku a mzdy na žiaka v školskej jedálni (ŠJ).

§2
Školy a školské zariadenia zriadené na území Obce Plášťovce, ktorým je určená dotácia na prevádzku a
mzdy na žiaka
Dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka je určená nasledovným školám a školským zariadeniam na
území Obce Plášťovce:
1. Materské školy – Materská škola v Plášťovciach
2. Školské jedálne - Školská jedáleň pri ZŠ Plášťovce
3. Školský klub detí :
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a) Školský klub detí pri Základnej škole v Plášťovciach
b) Školský klub detí pri Cirkevnej ZŠ s VJM Pála Palástyho v Plášťovciach
§3
Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení
Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, školského
klubu detí a zariadenia školského stravovania nasledovne:
1. Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy v príslušnom kalendárnom
roku sa financujú podľa počtu detí prijatých do materskej školy na základe predložených údajov
od riaditeľky MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (štatistický
výkaz Škol /MŠVVaŠ SR/40 – 01)
2. Finančné prostriedky na stravovanie detí materskej školy a žiakov základnej školy (zariadenie
školského stravovania) v príslušnom kalendárnom roku sa financujú podľa počtu všetkých detí
prijatých do materskej školy a počtu všetkých žiakov základnej školy prijatých do školy na základe
rozhodnutia riaditeľa podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
(štatiskický výkaz Škol/MŠVVaŠ SR/ 40 – 01)
3. Finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie detí v školskom klube detí sa v príslušnom
kalendárnom roku sa financujú podľa počtu všetkých žiakov základnej školy prijatých do základnej
školy na základe predložených údajov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka (štatistický výkaz Škol /MŠVVaš SR/ 40 – 01)
§4
Lehota na predloženie údajov
Školy a školské zariadenia sú povinné oznámiť požadované údaje – počty žiakov (výkaz Škol 40-01)
podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku na ktorý sa má
dotácia poskytnúť, do 30. septembra kalendárneho roka.
§5
Výška dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského
zariadenia na území obce Plášťovce je podľa nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov určená nasledovne:
na jedno dieťa/žiaka pre
a) materskú školu vo výške
1 942 €
b) školský klub detí (na každého žiaka ZŠ) vo výške
185 €
c) školskú jedáleň vo výške
128 €
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2) V prípade zmeny objemu výnosu dane z príjmov pre obec Plášťovce alebo iných nepredvídaných
udalosti, ktoré nepriaznivo ovplyvnia finančnú situáciu obce, bude rozpis finančných prostriedkov
prehodnotený a upravený podľa skutočných výnosov obce z podielových daní.
3) Obec Plášťovce poskytne podľa § 6 ods.12 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na žiaka cirkevného školského zariadenia dotáciu vo výške najmenej 88 % z dotácie na
žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
4) Obec poskytuje škole a školskému zariadeniu dotácie mesačne v celých eurách bez desatinných
miest vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie.

§6
Použitie dotácie
1) Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť do 31. decembra príslušného roka.
2) Z poskytnutej dotácie prijímateľ môže hradiť len náklady spojené s prevádzkou (t.j. bežné výdavky
– mzdy a prevádzku).
§7
Lehota na poskytnutie finančných prostriedkov
Obec Plášťovce poskytne finančné prostriedky príjemcovi finančných prostriedkov mesačne do
28. dňa príslušného mesiaca najmenej vo výške jednej dvanástiny z finančných prostriedkov
zodpovedajúcich sume na príslušný kalendárny rok.

1)
2)
3)
4)

5)

§8
Vyúčtovanie poskytnutých dotácií
Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom
rozpočtovom roku.
Vyúčtovanie dotácií je povinnosťou základných škôl, zriadených na území obce Plášťovce, ktorých
zriaďovateľom je obec alebo cirkev.
Vyúčtovanie musí obsahovať : - finančné vyúčtovanie dotácie na príslušný kalendárny rok.
Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie a predložiť ho poskytovateľovi do 31.
januára – vyúčtovanie dotácie za obdobie od 01.01. do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho
roka.
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.

§9
Kontrola použitia dotácie a sankcie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva obec Plášťovce.
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2) Prijímateľ dotácie je povinný:
- vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých obcou
Plášťovce,
- predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné
vynaloženie pridelených finančných prostriedkov,
- zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3) Ak poskytovateľ v rámci kontroly zistí, že príjemca porušil finančnú disciplínu podľa § 31 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi dotáciu vo výške
porušenia finančnej disciplíny a za porušenie finančnej disciplíny zaplatiť poskytovateľovi sankcie
podľa bodu č. 4 tohto článku.
4) Na uplatnenie sankcií za porušenie finančnej disciplíny poskytovateľ použije ustanovenia § 31
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 10
Záverečné ustanovenia
1) Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN.
2) Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Plášťovce dňa 1.3.2016.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené ObZ Plášťovce uznesením č. 4/12/2016 zo dňa
17.3.2016.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 2.4.2016.
5) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzne nariadenie obce Plášťovce č. 3/2015
schválené ObZ Plášťovce uznesením č. 3/5/2015 zo dňa 1.4.2015 .

Ing. Anikó Szkladányi Helység
starostka obce
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Príloha č. 1
Určenie výšky dotácie

Vzorec na výpočet podielu obce z výnosu dane FO v oblasti školstva:
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PDš = 0,40 . VD . [ (c j . z ij ) +  (c j . z ijm )]/[  (c j . Z j ) +  (c j . Z jm )]
PDš = podiel na dani z príjmov FO pre školské originálne kompetencie konkrétnej obce
0,40 = 40% z podielových daní pre všetky obce na Slovensku
VD = výnos dane, ktorý je určený v príslušnom roku pre obce
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[ (c j . Z j ) +  (c j . Z jm )]

= prepočítaný počet žiakov MŠ, ŠJ a ŠKD v obci Plášťovce
=

prepočítaní počet žiakov (štátnych aj neštátnych) vo všetkých obciach SR

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2016 sa určuje v súlade s prognózou
Štatistického úradu SR nasledovne:
Koeficient na 1 žiaka (Kž) = PDš / PPŽobec = 0,4 * 1 573 799 000 / 8 854 226,3 = 71,10

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2016

