Obecné zastupiteľstvo v Jaklovciach vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 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 zmien a doplnkov, § 19 zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ustanovuje:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE JAKLOVCE
č. 1/2021
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia na území obce Jaklovce

Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na mzdy
a prevádzku základnej školy (ďalej len „ZŠ“), materskej školy (ďalej len „MŠ“) a školských
zariadení (centra voľného času (ďalej len „CVČ), školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) a
zariadenia školského stravovania) zriadených na území obce Jaklovce, ktorých zriaďovateľom
je obec, fyzická osoba alebo iná právnická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ“) zaradené do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) podrobnosti financovania ZŠ, MŠ a školských zariadení;
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať ZŠ, MŠ a školské
zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu;
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZŠ, dieťa
MŠ alebo školského zariadenia;
d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
(1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa: výdavky na tarifný plat
a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského
zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom; výdavky na poistné
hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo
školského zariadenia.
(2) Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení
a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej
klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom.

Článok 3
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je ZŠ s právnou subjektivitou
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ako príjemca dotácie pre CVČ, ŠKD a školskú jedáleň.

Článok 4
Výška a účel dotácie
(1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte obce Jaklovce sa na školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jaklovce rozpisuje podľa počtu detí a žiakov
k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie
vykázala v štatistickom výkaze Škôl MŠ SR 40-01 a ktoré sú prijaté do škôl a školských
zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej školy a školského zariadenia k 15.
septembru príslušného kalendárneho roka.
(2) Výška finančných prostriedkov v rozpočte obce Jaklovce pre CVČ pri ZŠ Jaklovce
sa rozpisuje podľa počtu detí vo veku od 6 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce
Jaklovce podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom sa
zisťovanie uskutočňuje. Obec Jaklovce nebude financovať náklady na obyvateľov (žiakov)
s trvalým pobytom na území obce Jaklovce v CVČ zriadených na území iných obcí.
(3) Výška finančných prostriedkov pre ŠKD pri ZŠ sa poskytne podľa počtu žiakov 1.
až 5. ročníka ZŠ po zohľadnení reálnych mzdových, odvodových a prevádzkových nákladov.
(4) Výška finančných prostriedkov pre školskú jedáleň pri ZŠ sa poskytne podľa počtu
všetkých žiakov ZŠ a MŠ po zohľadnení reálnych mzdových, odvodových a prevádzkových
nákladov.
(5) Výška finančných prostriedkov pre MŠ sa poskytne podľa počtu prijatých detí do
MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(6) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na daný rok na žiaka základnej školy, dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia na území obce Jaklovce je určená prílohou číslo
1, ktorá je súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia. Obec stanovuje zároveň výšku réžie
na každého stravníka s výnimkou detí v hmotnej núdzi vo výške 3,00 EUR mesačne.

Článok 5
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Lehota na predloženie údajov.
(1) Obec poskytne príjemcovi dotáciu - finančné prostriedky mesačne v termíne
najneskôr do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 1/12 stanoveného ročného
rozpisu a prijatých podielových daní v príslušnom kalendárnom mesiaci.
(2) Lehota na predloženie údajov o počtoch detí, podľa ktorých bude obec financovať
sa stanovuje len tým školským zariadeniam, ktoré neuvádzali tento údaj vo výkaze Škôl
(MŠVVaŠ SR) 40-01.
(3) Riaditeľ ZŠ zriadenej obcou, ktorej súčasťou je CVČ, predloží údaje o počte detí

v CVČ (počet detí MŠ v CVČ, počet žiakov ZŠ v CVČ) najneskôr do 3. dňa začínajúceho
polroka.

Článok 6
Použitie dotácie
(1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy
pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení.
Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
(2) Dotáciu možno použiť do konca príslušného rozpočtového roka.
(3) Dotácia podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Jaklovce.
Súčasťou vyúčtovania je predloženie ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny
rok.
(4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.decembra je prijímateľ povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. decembra aktuálneho kalendárneho
roka.
(5) Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je
povinný zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto
termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet obce Jaklovce.
(6) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku, bude
obec Jaklovce postupovať v zmysle osobitných predpisov.
(7) Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky obcou prijatých
podielových daní zo štátneho rozpočtu. V závislosti od toho sa i výška dotácie pre školy a
školské zariadenia môže počas roka meniť. Rozhoduje o tom obecné zastupiteľstvo v rámci
schvaľovania rozpočtu alebo zmien rozpočtu obce na daný rok.

Článok 7
Kontrola použitia dotácie
(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN vykonáva obec Jaklovce prostredníctvom hlavného kontrolóra obce a ostatné
oprávnené orgány.
(2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný
predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie
pridelených finančných prostriedkov.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
(1) Zmeny a dodatky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Jaklovciach.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa
30.03.2020 uznesením č. 201/2021 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce.
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia zaniká platnosť
a účinnosť všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020.
(4) Prílohu č.1 schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Jaklovce na príslušný kalendárny
rok.

PhDr. Mgr. Matúš FEDOR
starosta obce
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Príloha číslo 1
Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Počet detí a žiakov
k 15.09.2020

42

Dotácia na mzdy
a prevádzku na žiaka
školy, škol. zariadenia /rok
v eurách
2.439,90 EUR

186

219,99 EUR

144

30,30 EUR

28

550,86 EUR

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola
Školská jedáleň
Centrum voľného času
Školský klub detí

PhDr. Mgr. Matúš FEDOR
starosta obce

