
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice 
č. 6/2015  zo 14. decembra 2015

o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení na území obce
Ľubotice

Obec Ľubotice podľa § 6 ods.  1 v súlade s   4 ods.  3 písm. h) zákona SNR č.369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zmien a doplnkov   v y d á v a   t  o t o   v š e o b e c n e   z á v ä z n é
n a r i a d e n i e.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Účelom  tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka a dieťa školy a školského zariadenia na kalendárny rok v školách a školských zariadeniach na
území obce Ľubotice.

(2) Toto VZN určuje:
- podrobnosti  financovania základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení
- lehotu na predloženie údajov
- výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
- deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky.

Čl. 2
Spoločné ustanovenia

(1) Finančné prostriedky sú účelovo poskytované na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej
školy (ďalej len ZUŠ), na dieťa materskej školy (ďalej len MŠ), na dieťa a žiaka centra voľného
času (ďalej len CVČ), školského klubu detí (ďalej len ŠKD)  a zariadenia školského stravovania
(ďalej len ZŠS).

(2) Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN sú:
a) škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice
b) zriaďovateľ  cirkevnej  školy   a   školského  zariadenia  (ďalej  len  cirkevný  zriaďovateľ)
a zriaďovateľ  súkromnej  školy a  školského zariadenia  (ďalej  len súkromný zriaďovateľ),  ktorý
o dotáciu požiada.

(3)  Obec  poskytne  finančné  prostriedky cirkevnému  a  súkromnému  zriaďovateľovi  na  základe
predloženej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
a) údaje o počtoch  detí/žiakov (kópia štatistického výkazu Škol 40-01),
b) výšku požadovaných finančných prostriedkov,
c) kópiu rozhodnutia o zaradení školy a školského zariadenia do siete škôl a školských zariadení
MŠVVŠ SR,
d) kópiu zriaďovacej listiny,
e) kópiu o pridelení IČO,
f) číslo účtu zriaďovateľa a označenie banky, v ktorej má vedený účet,
g) písomné poverenie zástupcu zriaďovateľa, ktorý je oprávnený zaňho konať v prípade, ak nie je 
štatutárnym zástupcom.

(4)  Cirkevný  a  súkromný  zriaďovateľ  pri  opakovaných  žiadostiach  o  poskytnutie  finančných



prostriedkov predkladá len údaje  uvedené v čl. 2 ods. 3 v písm. a) a b) 

(4) Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie s údajmi  uvedenými v  čl. 2  ods. 3 tohto VZN cirkevný
a súkromný zriaďovateľ doručí  obci v termíne do 15. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.

(5) Cirkevný a súkromný zriaďovateľ je povinný v prípade  zmeny údajov  uvedených v ods.3 písm.
d) až h) písomne o tom  informovať  obec v termíne do 15 kalendárnych dní odo dňa  zmeny.
 
                                  

Čl. 3
    Výška a účel dotácie

(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok  je prílohou č.1 tohto VZN a určuje sa v závislosti od
počtu  žiakov ZUŠ,  detí  MŠ a detí  školského zariadenia  vykázaných v štatistickom výkaze  Škol
MŠVVŠ SR 40-01 k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Za správnosť údajov  uvedených
vo výkaze zodpovedá štatutárny zástupca ZUŠ alebo ZŠ s MŠ.

(2)  Prijímateľ  dotácie  podľa  čl.  2  je  oprávnený  použiť  dotáciu  len  na  úhradu  osobných
a prevádzkových nákladov ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ľubotice a pri
jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

(3) V prípade,že  dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ
dotácie  povinný  nevyčerpanú  časť  dotácie  vrátiť  späť  na  účet  obce  do  31.12.  príslušného
kalendárneho roka.  
 

Čl. 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

 
Obec poskytne príjemcovi podľa čl. 2 dotáciu mesačne  (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
príslušný kalendárny rok) do 28. dňa príslušného kalendárneho  mesiaca. 
 

Čl. 5
Kontrola použitia dotácie 

(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva obec Ľubotice   a ostatné  oprávnené orgány.

(2)  Príjemca  dotácie  na  mzdy a  prevádzku  je  povinný  predložiť  všetky  doklady,  preukazujúce
vynaloženie finančných prostriedkov.

Čl. 6
 Záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Ľubotice.

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice sa na tomto VZN uznieslo dňa 14.12.2015.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2016 .



(4)  Dňom   účinnosti   tohto  VZN   sa  zrušuje  VZN  č.  4/2010  o  výške  dotácie  na  osobné  a
prevádzkové   náklady na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice.

                                                                                              MVDr. Štefan Krajči, v. r.      
                                 starosta obce



Príloha č.1  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

Dotácia na rok 2015 na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice:

 

 

Kategória školy a školského zariadenia Dotácia na mzdy
a prevádzku na

žiaka v €
Základná umelecká škola 

- individuálna forma vyučovania (81)

- skupinová forma vyučovania (158)

702

431

Materská škola Ľubotice 1 911

Školský klub pri ZŠ 112

Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ 126

 

Na správu školských objektov podľa
počtu žiakov

              56

 

 


