
 
Obec Vitanová v súlade s ustanovením §  6 ods. 1 a ods.  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov a v zmysle § 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 v znení 

neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 
o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa v materskej školy, 

školského klubu detí, školskej jedálne a záujmovú činnosť na území obce Vitanová 

 

 

Čl. l 

Úvodné ustanovenia 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN)  určuje výšku poskytnutia a spôsob použitia dotácie na 

mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí, a zariadenia školského stravovania pri 

základnej škole a centra voľného času na príslušný kalendárny rok poskytnutú  obcou 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Vitanová. 

 

 

Čl. 2 

Výška dotácie 

 

1) Obec poskytuje finančné prostriedky (dotáciu) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 

osobné a prevádzkové  náklady na dieťa v materskej škole na príslušný kalendárny rok vo 

výške  1840,42 eur na jedno dieťa/rok. 

 

2) Obec poskytuje dotáciu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na osobné a prevádzkové 

náklady na dieťa v školskom klube detí ( dve oddelenia) pri ZŠ s MŠ na príslušný kalendárny 

rok vo výške 465,12 eur na jedno dieťa / rok. 

 

3) Obec poskytuje dotáciu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na osobné a prevádzkové 

náklady na potencionálneho stravníka v školskej jedálni na príslušný kalendárny rok vo výške  

236,68 eur na jedného stravníka/rok 

 

4) Obec poskytuje dotáciu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na záujmovú činnosť pre deti 

s trvalým pobytom v obci na príslušný kalendárny rok vo výške 2200,00 eur. 

 

5) Dotáciu poskytne obec na kalendárny rok podľa počtu žiakov školy a školského zariadenia 

podľa stavu  k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Zmenu výšky dotácie na 

žiaka školy alebo školského zariadenia v priebehu kalendárneho roka je možné uskutočniť 

prostredníctvom zmeny VZN v závislosti od objemu finančných prostriedkov pridelených 

obci na financovanie škôl a školských zariadení. 

 

6) Dotáciu poskytne obec na mzdy a prevádzku materskej škole, ktorá je súčasťou základnej 

školy, školskému klubu detí a zariadeniu školského stravovania v 1/12 mesačne za príslušný 

kalendárny mesiac do 10. kalendárneho dňa bežného mesiaca. 



 

Čl. 3 

Použitie dotácie 

 

(1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na osobné a 

prevádzkové náklady. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, 

efektívne, účelne s účinnosťou rámci rozpočtového obdobia. 

(2) 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 nájomné za prenájom je prijímateľ dotácie oprávnený použiť až po uhradení 

všetkých doterajších záväzkov, s výnimkou  záväzkov v lehote splatnosti. 

(3) Nedodržanie pravidiel a podmienok v bodoch 1 a 2  je považované za nedodržanie pravidiel 

a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky použité. 

 

 

Čl. 4 

 

Zúčtovanie dotácie 

 

(1) Prijímateľ dotácie na osobné a prevádzkové náklady, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa 

čl. 2 je povinný zúčtovať dotáciu s obcou Vitanová ročne. Termíny a spôsob zúčtovania 

dotácie určuje poskytovateľ dotácie.  

(2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ 

povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. aktuálneho kalendárneho 

roka. 

 

 

Čl. 5 

Kontrola použitia dotácie 

 

(1) Finančnú kontrolu na  úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tohto VZN vykonáva obce Vitanová 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. 

 

 

Čl. 6 

 Sankcie 

 

(1) Obec Vitanová zníži  prijímateľovi dotácie o 20% objem finančných prostriedkov pridelených 

na mzdy a prevádzku pri zistení neefektívneho, nehospodárneho neúčelného a neúčinného 

vynaloženia pridelených dotácií. Znížená dotácia bude prijímateľovi poskytnutá po dobu 

šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcim po 

mesiaci v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti. 

(2) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté a použité, 

je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene poskytnutej alebo použitej 

dotácie. 
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Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený dňa 01.12.2017 

(2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 

(3) Toto VZN bolo vyhlásené dňa    16.12.2017 

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť    01.01.2018 

(5) Týmto VZN sa ruší VZN č. 6/2016 O určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady 

na dieťa v materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a záujmovú činnosť na 

území obce Vitanová 

 

 

 

 

 

 

 

          Dušan Ondrík 

          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


