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Obecné zastupiteľstvo v Krajnom vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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

v y d á v a pre územie obce Krajné toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2020
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Krajné

Článok I.
Základné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na žiaka
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné, ktoré sú na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
2) Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje územná samospráva, je
zabezpečenie činnosti materskej školy, školského klubu detí, zariadení školského
stravovania pre žiakov základnej školy a deti materskej školy.
3) Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti Obce Krajné je financovaná
formou dotácie, vlastných príjmov školy a školského zariadenia, priamo z rozpočtu obce a
grantov.
4) Dotáciou sa rozumie príspevok, ktorým obec prispieva škole a školskému zariadeniu na
financovanie miezd a prevádzky na kalendárny rok
a) materskej školy pri ZŠ,
b) školského klubu detí pri ZŠ,
c) zariadenia školského stravovania (školskej jedálne) pri ZŠ na kalendárny rok.

Článok II.

Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
 materská škola,
 školský klub detí,
 zariadenie školského stravovania.
Článok III.
Výška a účel dotácie
1) Výška finančných prostriedkov je určovaná počtom detí materskej školy, školského klubu
detí a zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy na základe zberu údajov
v štatistickom výkaze Škol ( MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku.
2) Výška finančných prostriedkov môže byť upravená v priebehu roku podľa zmeny rozpočtu
obce.
3) Ročná výška dotácie je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno
dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok podľa kategórie materských škôl a školských
zariadení v EURO:

Kategória
školy, Výška
dotácie
na Percento navýšenia
školského zariadenia
mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka v eurách
na
rok
podľa
koeficientu

Výška
dotácie
na
mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka v eurách
na rok pre ZŠ s MŠ
Krajné

Materská škola

2506,41€

9,8%

2752,52€

Zariadenie školského
stravovania /školská
jedáleň/

165,26€

9,8%

181,48€

Školský klub detí

550,86€

9,8%

604,96€

Výška koeficientu pre rok 2021 je 91,81€.
4)

inančné prostriedky pre školskú jedáleň pri materskej škole sú zahrnuté v dotácii na
prevádzku a mzdy pre materskú školu.

Článok IV.
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Obec Krajné poskytne dotáciu príjemcovi mesačne do 25.dňa príslušného kalendárneho
mesiaca vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky schválenej dotácie.
2) Obec Krajné oznámi školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
výšku dotácie na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok do 31. januára príslušného
kalendárneho roka.

Článok V.
Použitie dotácie

1) Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky len na:
a) mzdy – určené na bežné výdavky, zah ňajú výdavky na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyplácaných pedagogickému a
nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v
rozsahu ustanovených osobitným predpisom. Výdavky na poistné a príspevok do
poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy a školského zariadenia . Výdavky na odstupné a odchodné
vyplácané podľa osobitných predpisov ma imálne vo výške dohodnutej v kolektívnej
zmluve . Výdavky na nemocenské a úrazové dávky hradené zamestnávateľom
podľa osobitných predpisov.

b) prevádzku – určené na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zah ňajú
výdavky na tovary a služby .
2) Prijímateľ dotácie musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
3) Prijímateľ dotácie je povinný predložiť správu o skutočnom čerpaní dotácie poskytovateľovi
– obci Krajné štvrťročne v termíne do 15.4., 15.7., 15.10. a zúčtovanie dotácie ročne do
15.1. nasledujúceho kalendárneho roka.
4)

edodržanie podmienky uvedenej v bode 1 tohto článku je považované za nedodržanie
pravidiel a podmienok za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.

5) Na základe žiadosti riaditeľa školy a so súhlasom zriaďovateľa je možné potreby nad rámec
bežnej činnosti (havarijný stav a pod.) financovať nad rámec normatívneho príspevku z
rozpočtu zriaďovateľa.
6) So súhlasom zriaďovateľa je možné z dotácie financovať aj kapitálové výdavky.
7) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho
roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť späť na účet
obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Článok VI.
Spôsob vykonávania kontroly použitia dotácie
1) Obec Krajné, ako poskytovateľ dotácie, je oprávnené vykonávať kontrolu podkladov
predložených zriaďovateľovi k prideleniu dotácie, kontrolu hospodárenia s poskytnutými
finančnými prostriedkami a kontrolu efektívnosti a účelnosti ich použitia v sídle školy a
školského zariadenia, ktorému bola dotácia určená
2) Pre účely kontroly podľa predchádzajúceho odseku je príjemca povinný umožniť Obci
Krajné 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 vykonávanou kontrolou.
3) Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa odseku 1) tohto článku sú:
a) starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnanca obce,
b) hlavný kontrolór Obce Krajné

4) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok pridelenia a použitia dotácie na mzdy a prevádzku
bude Obec Krajné postupovať v zmysle osobitných predpisov.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1) a ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Krajné, neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2) Toto VZ bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Krajnom uznesením č. 43/2020 zo dňa
10.12.2020.
3) Dňom účinnosti tohto VZ sa ruší VZ č. 1/2013.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.

V Krajnom dňa 11.12.2020

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

