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Na rokovaní obecného zastupiteľstva v Hrachove uznesením číslo, zo
dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
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116/12/2021, zo dňa
08. 12. 2021
09. 12. 2021
09. 12. 2021
01. 01. 2022
31. 12. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Hrachove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 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. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo
na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hrachovo č. 3/2021 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Hrachovo (ďalej len
„VZN“).

Článok 1
Predmet úpravy
Toto VZN určuje výšku a spôsob použitia dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,
ktorá je súčasťou základnej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania pre
žiakov na území obce Hrachovo, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené
do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Článok 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je Základná škola s materskou školou Sama Vozára v
Hrachove, ktorá má právnu subjektivitu a je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo. Jej
školské zariadenia sú:
a) materská škola,
b) školská jedáleň - zariadenie školského stravovania,
c) školský klub detí.

Článok 3
Účel a výška dotácie
1. Dotácia:
a) na mzdy: je finančný príspevok, ktorý je určený na bežné výdavky škôl a školských
zariadení a zahŕňa výdavky na funkčné platy v zmysle zákona č. 553/2003Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytované pedagogickému a
nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia; výdavky na poistné a
príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických
zamestnancov,
b) na prevádzku: je finančný príspevok, ktorý je určený na bežné výdavky škôl a školských
zariadení zahŕňa výdavky za tovary a služby vymedzené Ministerstvom financií SR v
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rozpočtovej klasifikácii v kategórií 630 - tovary a služby. Ide o výdavky špecifikované v
položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.
2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok je určená počtom detí v materskej škole, v
školskom klube a v základnej škole k 15. 09. vynásobenej dotáciou na mzdy a prevádzku na
jedného žiaka nasledovne:
Kategória škôl a školských zariadení
Základná škola s materskou školou – materská škola
Základná škola s materskou školou – školský klub detí
Základná škola s materskou školou – školská jedáleň

Dotácia na mzdy
a prevádzku na jedného žiaka
v Eur na kalendárny rok
2 900,00 Eur
660,00 Eur
450,00 Eur

V prípade, že by dotácia vypočítaná podľa uvedeného výpočtu bola nepostačujúca, bude
upravená do výšky pokrytia reálnych prevádzkových nákladov (očakáva sa nevýšenie
výdavkov na energie).
3. Príjemca dotácie podľa Čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a
prevádzkových nákladov materskej školy, školského klubu a zariadenia školského
stravovania a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej
použitia.
4. V prípade poklesu alebo nárastu počtu žiakov k 15. 09. bežného roka o 10 % a viac, sa
výška dotácie na mesiace september, október, november a december zníži, resp. zvýši.
5. V prípade nevyčerpania dotácie do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je príjemca
dotácie povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31. 12. príslušného
kalendárneho roka.
6. Zúčtovanie dotácie príjemca vykoná raz ročne do 25. nasledujúceho mesiaca po uplynutí
roka podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 1 tohto VZN.

Článok 4
Termín a spôsob poskytnutia dotácie
Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne do 28. dňa príslušného mesiaca. Suma dotácie bude
uhradená v 12 platbách v mesiacoch január až december.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia neupravené týmto VZN sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Hrachove uznesením č. 116/12/2021,
zo dňa 08. 12. 2021.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 01. 2022.
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4. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 2/2020 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Hrachovo, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 61/12/2020, zo dňa 08.
12. 2020.

.......................................
Ondrej Knechta
starosta obce

Príloha:
1. Tabuľka - poskytnuté prostriedky
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Príloha č. 1 k VZN č. 3/2021

Poskytnuté prostriedky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 20.....

Suma skutočne
použitých
prostriedkov
k 31. 12. 20....

Rozdiel (stĺp. 1 stĺp. 2) vratka
nepoužitej dotácie

Originálne kompetencie
Materská škola
z toho:
61....

Mzdy, platy...

62....

Odvody

631... Cestovné náhrady
632... Energie, voda a komunikácie
633... Materiál
634... Dopravné
635... Rutinná údržba
636... Nájomné
637... Služby
Školská jedáleň
z toho:
61....

Mzdy, platy...

62....

Odvody

631... Cestovné náhrady
632... Energie, voda a komunikácie
633... Materiál
634... Dopravné
635... Rutinná údržba
636... Nájomné
637... Služby
Školský klub detí
z toho:
61....

Mzdy, platy...

62....

Odvody

631... Cestovné náhrady
632... Energie, voda a komunikácie
633... Materiál
634... Dopravné
635... Rutinná údržba
636... Nájomné
637... Služby

Vypracoval:

Schválil:

Dátum:
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Dátum vrátenia

