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Obec Uhrovec v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2018

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školského
zariadenia na území obce Uhrovec pre rok 2019
Článok 1
Základné ustanovenia

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku a účel
použitia dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na
území obce Uhrovec v roku 2019.
Článok 2
Účel použitia
1. Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy, školského
klubu detí a zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy, zriadených na
území obce Uhrovec, ktorých zriaďovateľom je obec.
2. Finančné prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky
a) na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom
financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania t.j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a v
kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní.
b) na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú
ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej
klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby t.j. energie, vodné – stočné, revízie
a kontroly zariadení, poplatky za vývoz smetí a iné poplatky, dohody, prídel do
sociálneho fondu a stravovanie zamestnancov a v kategórii 640 – bežné transfery (napr.
odchodné, odstupné, nemocenské a pod.).
Článok 3
Výška dotácie
1. Výška dotácie je určovaná počtom detí materskej školy, školského klubu detí, 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 dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku.
2. Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa / žiaka na rok
podľa kategórie materských škôl a školských zariadení v € na dve desatinné miesta:
Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola
Školský klub detí pri ZŠ
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ

Minimálna výška dotácie na
dieťa/žiaka/rok
1 800,00 €
342,00 €
201,29 €

3. Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
4. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka podľa zmeny rozpočtu.
Článok 4
Použitie dotácie
1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy a
prevádzku. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne,
účinne a účelne.
2. Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2018. Dotácia podlieha povinnému
ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce Uhrovec.
3. Na rutinnú a štandardnú údržbu je prijímateľ dotácie oprávnený použiť ročne maximálne
10 % z dotácie pridelenej pre školu a školské zariadenie. Finančné prostriedky z pridelenej
dotácie na rutinnú a štandardnú údržbu je prijímateľ dotácie oprávnený použiť až po
uhradení všetkých doterajších záväzkov, s výnimkou záväzkov v lehote splatnosti.
4. Na nájomné za prenájom je prijímateľ dotácie oprávnený použiť ročne maximálne 10 %
z dotácie pridelenej pre školu a školské zariadenie. Finančné prostriedky z pridelenej dotácie
na nájomné za prenájom je prijímateľ dotácie oprávnený použiť až po uhradení všetkých
doterajších záväzkov, s výnimkou záväzkov v lehote splatnosti.
5. Použitie dotácie sa vzťahuje na počet detí detí/žiakov do 15. rokov veku uvedených v zbere
údajov v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v
aktuálnom roku. Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako 20 %, je potrebné, aby prijímateľ
dotácie do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, uvedenú skutočnosť oznámil
poskytovateľovi dotácie.
6. Nedodržanie podmienok uvedených v bodoch 1 až 4 tohto paragrafu sa považuje za
nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Článok 5
Sankcie
1. Obec Uhrovec zníži prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov o 50 %
pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení porušenia pravidiel a podmienok určených v
bodoch 1 až 4 článku 4 tohto VZN. Znížená dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po
dobu šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.
2. Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené a použité,
je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 4/2018 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Uhrovci na svojom zasadnutí dňa 01. 12. 2018 uznesením č. 96/2018.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie č. 4/2017 zo dňa 05. 12. 2017.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01. 01. 2019.
V Uhrovci dňa 01. 12. 2018
Ing. Zuzana Máčeková
starostka obce

