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VZN č. 4/2014
o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
Obec Hažlín v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, § 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 v znení neskorších predpisov
a na základe zákona č. 179/2009 Z .z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva
§1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Hažlín (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou
( prijímateľ dotácie), Majerová 30, Hažlín, ktorej organizačné zložky sú:
- materská škola, Hlavná 53,
- školská jedáleň, Majerová 30,
- školská jedáleň, Hlavná 53.
- ŠKD, Majerová 30
2. Na území obce nie sú zriadené súkromné alebo cirkevné základné školy a školské
zariadenia.
2. Obec nie je zriaďovateľom centra voľného času (ďalej len „CVČ) a na jej území nie je
zriadené iné CVČ.
§2
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje:
a) výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok a účel použitia dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, skutočného stravníka v ŠJ pri MŠ a ZŠ,
detí v ŠKD, detí v CVČ a na správu školských objektov,
b) účel a použitie finančných prostriedkov,
c) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie ŠKD, ŠJ a CVČ,
d) deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky prijímateľovi dotácie

§3
Účel finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD,
skutočného stravníka v ŠJ pri MŠ a ZŠ, dieťa v CVČ
1. Finančné prostriedky sa poskytujú obci z rozpočtu Slovenskej republiky podľa Nariadenia
vlády SR č. 668/ 2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v
znení neskorších predpisov.
2. Finančné prostriedky sú určené na
a) mzdy a prevádzku MŠ, ŠJ pri MŠ, ŠKD a ŠJ pri ZŠ, ktoré sú organizačnými zložkami ZŠ s
MŠ,
b) správu školských objektov, ktoré sú v správe ZŠ s MŠ a obce,
c) záujmové vzdelávania detí v CVČ s trvalým pobytom v obci vo veku 5 do 15 rokov
3. Finančné prostriedky na mzdy predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú ekonomickej
klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 –
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 – poistné a
príspevok do poisťovní.
4. Finančné prostriedky na prevádzku predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú
ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v
kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (napr. odchodné, odstupné,
nemocenské a pod.)

§4
Použitie finančných prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ŠKD, skutočného stravníka v ŠJ
pri MŠ a ZŠ, dieťa v CVČ
1. Na použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov
materskej školy a školských zariadení a pri jej požití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej použitia.
3. Počtom detí rozhodujúcim pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom
kalendárnom roku je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho roka, ktorý ZŠ s MŠ
vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40 01.
4. Termín použitia finančných prostriedkov je do 31. decembra príslušného 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 roka.

§5
Kontrola použitia finančných prostriedkov
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto nariadenia vykonáva obec Hažlín prostredníctvom kontrolóra obce.

§6
Výška, termín a podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy
na dieťa MŠ, žiaka ŠKD, skutočného stravníka v ŠJ pri MŠ a ZŠ, dieťa v CVČ
1. Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD, skutočného
stravníka pri MŠ a ZŠ, dieťa v CVČ na príslušný kalendárny rok je určená v prílohe č.1 tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
2. Obec poskytne finančné prostriedky príjemcovi dotácie mesačne vo výške jednej
dvanástiny z ročnej výšky dotácie do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
bezhotovostným prevodom na bankový účet.

§7
Záujmové vzdelávanie detí
Obec poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie:
a/ detí vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom na území obce, ktoré navštevujú centrá
voľného času mimo územie obce Hažlín. Vychádza sa zo stavu k 15. 9. predchádzajúceho
školského roka.
b) ak dieťa vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom na území obce, navštevuje viac centier
voľného času alebo využíva možnosti záujmového vzdelávania poskytované viacerými
poskytovateľmi, obec môže pre každého zriaďovateľa určiť pomernú čiastku z celkovej
sumy, podľa reálnej návštevnosti dieťaťa v každom CVĆ.
c/ obec poskytne finančné prostriedky na základe žiadosti riaditeľa školy, školského
zariadenia alebo CVČ, ktorej súčasťou bude zoznam detí s adresou ich trvalého pobytu,
dátum narodenia, názov krúžku resp. popis záujmovej činnosti. K žiadosti je potrebné priložiť
fotokópiu Rozhodnutia o prijatí žiaka do CVČ.
d/ výška dotácie na príslušný kalendárny rok na záujmové vzdelávanie detí v CVČ s trvalým
pobytom na území obce Hažlín a po splnení vyššie uvedených podmienok je určená na jedno
takéto dieťa (Príloha č.1).
e/ konkrétne podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa uvedených podmienok
tohto VZN určí písomne uzatvorená zmluva medzi obcou Hažlín a zriaďovateľom príslušného
centra voľného času.
§9
Lehoty na predloženie údajov
Riaditeľ ZŠ s MŠ, ktorej súčasťou je ŠKD a ŠJ pri ZŠ a CVČ, predloží údaje o počte detí
v ŠKD, skutočných stravníkov v ŠJ pri ZŠ a dieťa CVČ na príslušný kalendárny rok
najneskôr 15. novembra predchádzajúceho kalendárneho roka.

§8
Záverečné ustanovenia
1) Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na
zákon č. 179/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z .z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
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.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
v Hažlíne č. 4/1/2014 zo dňa 13.12.2014 a nadobudnutím účinnosti tohto VZN ruší sa VZN
č. 8/ 2010
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. 1. 2015.

V Hažlíne 28.11.2014

Ing. Anna Majerniková
prednostka obecného úradu

Ing. František Olah
starosta obce

PRÍLOHA č. 1
Dotácia na rok 2015 na mzdy a prevádzku
Organizačná zložka:

Počet detí (Škol MŠ
Dotácia na dieťa v €
SR 40 01-výkaz)
Materská škola
24
1.386,33
Školská jedáleň MŠ
24
245,50
Školská jedáleň ZŠ
73
358,59
ŠKD
73
79,70
Výška dotácie na rok 2015 pre ZŠ s MŠ s p o l u:
CVČ mimo územia
obce

na 1 dieťa

1/12 : 5 929, 92 € ( december 2015 : 5 929,88 € )

Ročná dotácia v €
33 272,00 €
5 892,00 €
26 177,00 €
5 818,00 €
71 159,00 €

53,20

