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Obecné zastupiteľstvo obce Hájske vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s § 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 a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní

Všeobecne záväzného nariadenia
č. 4/2013
o financovaní originálnych kompetencií obce Hájske na úseku školstva
§1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a centra voľného času so sídlom
na území obce Hájske, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a
školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
2. Obec Hájske je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou , ktorej súčasťou je :
a) školský klub detí (ŠKD)
b) školská jedáleň (ŠJ)
3. Obec nie je zriaďovateľom centra voľného času (CVC) a na jej území nie je zriadené neštátne CVČ.
§2
Podmienky pridelenia dotácie
1. Podmienkou na pridelenie a poskytnutie dotácie je:
a) predloženie návrhu rozpočtu školy a školského zariadenia,
b) preukázateľné zaslanie výkazu škôl 40-01, najneskôr do 30.9. predchádzajúceho roka so stavom ku 15.9.
predchádzajúceho roka,
c) predloženie čestných vyhlásení podľa § 7a Zákona č. 597/2003.
§3
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
1. Základná škola s materskou školou , IČO: 42206685
2. Centrá voľného času, ktoré nie sú zriadené na území obce Hájske, s ktorými obec uzavrie dohodu o
poskytnutí finančných prostriedkov môžu získať finančné prostriedky len na základe písomnej žiadosti,
ktorá musí obsahovať zoznam detí, ich adresu trvalého pobytu a dátum narodenia. K žiadosti je potrebné
priložiť fotokópiu rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka obce Hájske do CVČ.
§4
Lehota na predloženie údajov
1. Prijímateľ je povinný predložiť údaje potrebné k určeniu výšky dotácie na nasledujúci kalendárny rok
najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.
§5
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení, na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy a základnej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne záväzného nariadenia.

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení sa každoročne
prehodnocuje ku koncu kalendárneho roka spolu s prípravou rozpočtu obce.
2. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
3. V prípade, že dotácia poskytnutá podľa tohto VZN 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.
§6
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1.
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre materskú školu sa určí ako súčin počtu detí v
materskej škole, ktorý škola vykázala k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky dotácie
na mzdy a prevádzku (podľa hodnoty jednotkového koeficientu 59,2 a koeficientu 27,3 z prílohy č. 3
nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie – školskú jedáleň sa určí ako súčin
počtu potencionálnych stravníkov v školskej jedálni, ktorý školské zariadenie – školská jedáleň vykázalo k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa hodnoty
jednotkového koeficientu 59,2 a koeficientu 1,8 z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.) určenej
v prílohe č. 1 tohto VZN.
Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku pre školský klub detí sa určí ako súčin počtu žiakov
základnej školy, ktorý základná škola vykázala k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a
výšky dotácie na mzdy a prevádzku (podľa hodnoty jednotkového koeficientu 59,2 a koeficientu 1,6 z
prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z.) určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.
2. Celková suma finančných prostriedkov za rok sa poskytuje v celých eurách po matematickom zaokrúhlení
súčinu.
3. Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z celkovej dotácie na
príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca. Keďže podielové dane prichádzajú na účet Obce
Hájske do 20. dňa v príslušnom mesiaci a sú určené na financovanie výdavkov príslušného kalendárneho
mesiaca, Obec Hájske prepošle v mesiaci január finančné prostriedky zálohovo v potrebnej výške, aby
mohlo prebiehať financovanie výdavkov v mesiaci január.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy a správu školských objektov na
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Hájske, neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy
2. S nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa rušia predchádzajúce VZN Obce Hájske o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Hájske.
3. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Hájskom uznesením číslo 104/3/2013
zo dňa 17.05.2013.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho schválenia t.j.dňa

Jozef Matučica
starosta obce

Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4 /2013

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka školského
klubu detí a na správu školských objektov v obci Hájske
pre rok 2013

Koeficienty sú použité podľa prílohy č. 3 k nariadeniu vlády č.668/2004 Z.z.
Pre rok 2013 bol stanovený hlavný koeficient 59,2
Kategória
Školských zariadení
MŠ
ŠKD
ŠJ
Spolu ( zaokrúhlene )

Počet
žiakov
38
22
67

Koeficient podľa
nariadenia vlády
SR č. 668/2004

Hlavný koeficient
Suma na 1 žiaka
pre rok 2013

27,3
1,6
1,8

59,2
59,2
59,2

Dotácia na
žiaka

Celková dotácia
na
rok 2013
1616,1
61 411,8
94,7
2083,4
106,5
7 135,5
70 630

