
 

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 

 

č. 03/2019 

  
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 

(dieťa) školského zariadenia na rok 2019 

na území obce  BRESTOV 
 

 

Článok I. 

ÚVODNÉ  USTANOVENIA 
 

§1 
 

1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku a  účel 

použitia dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy, zariadenia školského stravovania 

pre deti materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Brestov, a ktorá je na základe 

rozhodnutia Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu SR  zaradená do siete  škôl a 

školských zariadení  Slovenskej republiky a určenie výšky príspevku / dotácie/ na 

záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času (ďalej len CVČ) nezriadených na 

území obce Brestov. 

 

 

Článok II 

VYMEDZENIE  POJMOV 

§2 

 
1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky 

vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom materskej 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 

špecifikovaných v článku 1 tohto nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované 

Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 - tovary a služby 

(cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná 

údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 - transfery jednotlivcom (odstupné, 

odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky). 
3) Výkonový ukazovateľ je počet detí, žiakov v školskom zariadení 
4) Počtom detí/žiakov centra voľného času rozhodným pre pridelenie dotácií na mzdy 

a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka. 
5) Prijímateľom dotácie je: -    Dobrovoľný hasičský zbor Brestov 

- Klub stolného tenisu Brestov 
- Slovenský zväz záhradkárov Brestov 
- Obec Brestov – kultúrno-športovo-spoločenské akcie poriadané 

obcou 
- Materská škola Brestov 



6) Príjemca príspevku /dotácie/ na záujmové vzdelávanie detí v  CVČ je CVČ, ktoré má s  

      obcou uzavretú zmluvu o záujmovom vzdelávaní detí s trvalým pobytom na území obce  

Brestov a o poskytnutí finančných prostriedkov a spôsobe ich kontroly.  

Zmluva musí obsahovať:       - kópiu zriaďovacej listiny, 

                                               - kópiu dokladu o pridelení IČO, 

                                               - číslo účtu a označenie banky v ktorej má vedený                                                                      

                                                 účet / potvrdenie banky o zriadení účtu/. 

 

 

7) V prípade organizácií zriadených v obci je zoznam členov organizácie – správa o činnosti 

organizácie – 1x ročne 

Počet detí a žiakov rozhodným pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy 

v aktuálnom kalendárnom roku  je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roka vykázaný   v štatistickom výkaze "škol (MŠVVaŠ SR) 40-01".  

 

8) Obec neposkytne dotáciu na žiakov po ukončení základnej školy. 
 

 

Článok III 

VÝŠKA, ÚČEL A POUŽITIE  DOTÁCIE 

§3 

1)  Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Brestov na rok 2018 sa na školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brestov rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.9. 

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 15.9.2018 

2) Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa (žiaka)  

           školského zariadenia a dieťa v CVČ pri 100% plnení podielových daní je nasledovná: 

 

 

Dieťa, žiak podľa kategórie školy,  

školského zariadenia 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka na rok 2018  v € 

Dieťa v materskej škole 2 560 

Na správu školských objektov podľa počtu 

detí materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce 

2 532 

Potencionálny stravník – cudzí náhodný  3,00 

Potencionálny stravník – dôchodca 2,34 

Dieťa centra voľného času                   94 



§4 

1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov a školských zariadení. Použité finančné 

prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 

2) Prijímateľa dotácie – organizácie obce je povinný použiť dotáciu na činnosť klubu, 

organizácie na organizovanie akcií a podujatí, na kultúrno-športovú a spoločenskú činnosť 

a materiálne vybavenie organizácie. Dotácia sa nesmie použiť na finančné odmeny členov 

resp. výborov organizácií. 

3)  Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2019 . Podlieha povinnému ročnému 

zúčtovaniu s rozpočtom obce Brestov. 

4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2019, je prijímateľ povinný nevyčerpanú 

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

5) Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 

zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dni od ukončenia činnosti a v tomto 

termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet obce Brestov. 

6) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude obec 

Brestov  postupovať v zmysle osobitných predpisov. 

7) Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky obcou prijatých podielových daní 

zo štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní Obce Brestov v sume nižšej 

ako 100% z priznanej výšky podielových daní v príslušnom kalendárnom roku, sa 

príjemcom dotácie podľa § 3 tohto VZN zníži jej výška o túto sumu rovnakým 

percentuálnym podielom, ktorej konečná úprava sa vykoná v mesiaci december 

príslušného kalendárneho roka. 

 

Článok IV 

TERMÍN  A SPÔSOB POSKYTOVANIA DOTÁCIE 

§5 

 

1) Obec Brestov poskytne príjemcovi dotáciu podľa skutočných potrieb organizácií 

a možností rozpočtu obce.  

2) Obec Brestov poskytne dotáciu  CVČ, s ktorým má uzavretú zmluvu, na základe  žiadosti,  

ktorá musí obsahovať zoznam detí, adresy trvalého pobytu a dátum narodenia podľa 

potrieb. 

3) V prípade, že dieťa bude navštevovať viacero CVČ bude každému CVČ na toto dieťa 

poskytnutá dotácia vo výške podielu zo sumy určenej podľa §3 tohto VZN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Článok V. 

ZÚČTOVANIE A KONTROLA POUŽITIA DOTÁCIE 

§6 

 

1) Príjemca dotácie -  organizácia, ktorej bola dotácia poskytnutá podľa §3 tohto  VZN  je 

povinný zúčtovať dotáciu s obcou Brestov do 20 dní po skončení bežného roka  a príjemca 

dotácie - CVČ je povinný zúčtovať dotáciu do 30 dní po skončení bežného  roka. 

2) Ak príjemca 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 vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na účet obce Brestov. 

§7 

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

tohto VZN vykonáva obec 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 VI. 

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTNUTÝCH 

ZDROJOV 

§8 

 

1) Obec Brestov upraví príjemcovi výšku dotácie primerane k počtu detí pri zistení poklesu 

alebo nárastu počtu detí o viac ako 20% z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roku. 

2) Znížená alebo zvýšená dotácia bude príjemcovi poskytovaná počnúc mesiacom 

nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti až do preukázania 

nových skutočností týkajúcich sa počtov detí. 

3) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené, je  

príjemca dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie. 



 

 

 

 

 

 

Článok VII. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 8.1.2019 

 

                      - zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 8.1.2019  

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 23.1.2019 

 

Doručené pripomienky (počet) : 0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 24.1.2019 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 24.1.2019 

  

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestove dňa 18.3.2019 

pod č. : 30-18/3-2019 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Brestov  dňa : 19.3.2019 

 

VZN vyvesené na internetovej stránke obce Brestov dňa: 19.3.2019 

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Brestov dňa : 3.4.2019 

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 3.4.2019 
 
 

 
V Brestove, dňa 3.4.2019                                                

 

 

                                                                                               Jozef Šoltés 

                                                                                              starosta obce  



 

 

Dôvodová správa – VZN dotácia na žiaka 
 

Predmetné VZN je potrebné zmeniť z dôvodu, že výška dotácie sa mení každoročne 

z prognózami vývoja štátneho rozpočtu podľa príslušného vzorca. 

Pri výpočte som vychádzal zo stránky Ministerstva financie z fiškálnej 

decentralizácie a prognózy vývoja, výberu dane na r. 2019. Z tejto dane 40% sa 

počíta na školstvo, čo sa prepočíta na počet žiakov v celej SR a konkretizuje sa na 

jedného žiaka v predškolskom zariadení z toho vznikne koeficient na tento rok 

93,78 €. 

 

1. Vzorec na výpočet dotácie na detí v MŠ: 

 

           27,3 (konštantný koeficient) x 93,78 = 2560,19 EUR na 1 dieťa na rok 

 

2. Na údržbu budovy 

1,5 (konštantný koeficient) x 93,78 x 18 (počet deti) = 2532,06 EUR na rok 

 

3. Na centrá voľného času – 1,1 x 93,78 EUR = 103,10 €/ na 1 dieťa do 15 roku 

(počet detí 6-15 rokov – 49 detí) 

49 x 103,10 € = 5052,- €/ na rok  

 

Ostatná časť pôvodného VZN tak tabuľkovú ako aj textovú navrhujem ponechať 

v nezmenenej podobe. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Jozef Šoltés 

                                                                                      starosta obce 


