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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa: 23.03.2016
VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa :
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Valaliky dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:
Obec Valaliky 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 vydáva
NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia obce Valaliky
č. 4/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Valaliky na rok 2016
Článok 1
Základné ustanovenia
1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základných umeleckých škôl, jazykových škôl,
materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce Valaliky, ktorých
zriaďovateľom je obec, cirkev, fyzická osoba alebo iná právnická osoba a ktoré je na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ
SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na
tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok,
platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za zmennosť, príplatok za výkon
špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú
prípravu, príplatok za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za
prácu vo sviatok, plat za prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na
pracovisku a odmenu, 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 alebo školského zariadenia; výdavky na odstupné a
odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v
kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené
zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.
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2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských
zariadení a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v
ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o
výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a
štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované v položkách 631 až 637
ekonomickej klasifikácie.
3) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia špecifikované v článku 1 tohto
nariadenia je:
a)
b)
c)
d)
e)

Základná umelecká škola Valaliky, Kostolná 10, Valaliky,
Materská škola, Poľná 4, Valaliky a elokované pracovisko Hlavná 57, Valaliky,
Výdajná školská jedáleň ZŠ, Hlavná 165, Valaliky,
Školský klub detí, Hlavná 165, Valaliky,
Súkromné centrum voľného času Valaliky, Hlavná 165, Valaliky (zriaďovateľ: OZ
Citadela, Vŕbová 179/2, Valaliky).
Článok 3

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Valaliky

3)

1) Obec financuje náklady na žiakov ZUŠ v príslušnom kalendárnom roku podľa počtu
žiakov v individuálnej forme vyučovania a podľa počtu žiakov ZUŠ v skupinovej forme
vyučovania podľa stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2) Výška finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ v individuálnej forme vyučovania je 880
€.
Výška finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ v skupinovej forme vyučovania je 540 €.
4) Obec poskytne finančné prostriedky ZUŠ zriadenej obcou vo výške 1/12 najneskôr 28.
deň v mesiaci.
Článok 4
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy
1) Obec financuje náklady na deti MŠ podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2) Výška finančných prostriedkov na dieťa MŠ je 1494,96 eur.
3) Obec poskytne finančné prostriedky MŠ zriadenej obcou vo výške 1/12 najneskôr 28.
deň v mesiaci.
Článok 5
Výška dotácie na stravovanie žiakov Základnej školy Valaliky
1) Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základných škôl so sídlom na území
obce podľa počtu všetkých žiakov školy do 15 rokov veku podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
2) Výška finančných prostriedkov na stravovanie žiaka školy je 91 €.
3) Obec poskytne finančné prostriedky zariadeniu školského stravovania zriadenému
obcou
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dvakrát ročne, a to najneskôr do 30.06 a do 31.12. daného kalendárneho roka.
Článok 6
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Školského klubu detí
1) Obec financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí prijatých do ŠKD podľa stavu k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka zo základných škôl zriadených na
území obce.
2) Výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD je 409 eur.
3) Obec poskytne finančné prostriedky základnej škole zriadenej obcou, ktorej súčasťou
je ŠKD, dvakrát ročne, a to najneskôr do 30.06. a do 31.12. daného kalendárneho roka.
Článok 7
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Súkromného centra voľného času Valaliky
1) Obec financuje náklady na prevádzku a mzdy na deti do 15 rokov veku v Súkromnom
centre voľného času Valaliky na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa, pričom žiadosť
je možné podať najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne
záväzného nariadenia. Zriaďovateľ podáva spravidla jednu žiadosť za všetky deti.
2) Obec poskytne dotáciu iba v prípade, ak Súkromné centrum voľného času Valaliky
vykonáva svoju činnosť na území obce Valaliky.
3) Obec Valaliky poskytne dotáciu na jedno a to isté dieťa iba raz za kalendárny rok,
pričom ak už na dieťa bola poskytnutá dotácia na základe zmluvy inému školskému
zariadeniu, na toto dieťa sa už dotácia neposkytne.
4) Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje zriaďovateľa v rozsahu názov, sídlo, IČO,
DIČ, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, názov peňažného ústavu a číslo účtu, na
ktorý žiada zaslať poskytnutú dotáciu, vrátane uvedenia kontaktnej osoby (spravidla spolu
s telefonickým kontaktom a emailovou adresou).
5) Prílohami žiadosti sú najmä:
- kópia dokladu o zaradení dotknutého centra voľného času do siete škôl a školských
zariadení SR,
- kópia dokladu o zriadení centra voľného času (zriaďovacia listina),
- kópia dokladu o pridelení IČO centru voľného času,
- zoznam detí s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia a trvalého pobytu.
5)
V prípade neúplnej žiadosti obec vyzve zriaďovateľa na jej doplnenie spravidla
v lehote 15 dní. Ak sú dôvodné pochybnosti o správnosti údajov uvedených v žiadosti,
obec si môže od zriaďovateľa vyžiadať dodatočné vysvetlenie prípadne predloženie
ďalších dokladov.
6)
Ak boli splnené všetky formálne náležitosti žiadosti a zároveň neboli zistené
skutočnosti o tom, že poskytnutie dotácie by bolo v rozpore s týmito pravidlami alebo
príslušnými právnymi predpismi, obec vyzve zriaďovateľa na uzatvorenie zmluvy
o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“); inak obec oznámi zriaďovateľovi dôvody, pre
ktoré nemôže byť dotácia poskytnutá.
6) Výška finančných prostriedkov na dieťa je 52,83 €.
7) Obec poskytne finančné prostriedky do 5-tich dní odo dňa podpisu zmluvy
o poskytnutí dotácie.
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Článok 8
Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
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 rozpočtového roka 2016. Podlieha povinnému ročnému
zúčtovaniu s rozpočtom obce Valaliky. Vyúčtovanie dotácie predloží prijímateľ dotácie
najneskôr do 15.januára nasledujúceho kalendárneho roka v členení náklady na mzdy,
náklady na odvody a náklady na prevádzku. Súčasťou vyúčtovania v prípade Súkromného
centra voľného času Valaliky budú fotokópie všetkých účtovných dokladov, ktoré boli
uhradené z dotácie poskytnutej obcou Valaliky. Prijímateľ dotácie je povinný umožniť
nahliadnutie do originálov účtovných dokladov na základe písomnej žiadosti obce
Valaliky.
3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2016, je prijímateľ povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 15.1. nasledujúceho kalendárneho
roka.
4) 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 Valaliky.
Článok 9
Kontrola použitia dotácie
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva obec Valaliky prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.
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 10
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
Valaliky č.
2) Nadobudnutím účinnosti VZN č. 4/2016 končí účinnosť VZN č. 1/2015.

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

