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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.2/2015
o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov
na úseku školstva
Obecné zastupiteľstvo obce M a k o v vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.
12 písm. c) 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.
§1
Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce určuje výšku a účel použitia dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa1) materskej školy, školského klubu detí, centra voľného
času a na prevádzku výdajnej školskej jedálne so sídlom na území obce Makov, ktoré sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)
Zároveň toto VZN obce určuje výšku dotácie na správu školských objektov podľa počtu
detí materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
2) Základná škola s materskou školou, Makov 264, 023 56 Makov, IČO: 42388104, bola
zriadená Obcou Makov Zriaďovacou listinou č. S124/R1571/2014 zo dňa 17.07.2014.
Jej súčasťou sú tieto školské zariadenia:
a) Školský klub detí, Makov 264, 023 56 Makov
b) Výdajná školská jedáleň, Makov 146, 023 56 Makov
c) Centrum voľného času pri ZŠ Makov, Makov 264, 023 56 Makov
d) Elokované pracovisko-triedy predprimárneho vzdelávania , Makov 146, 023 56 Makov
3) Týmto VZN sa pre materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Makov určujú:
a) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení,
b) lehota na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať materskú školu
a školské zariadenia, okrem údajov podľa osobitného predpisu (§ 7a zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení),
c) výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a školských zariadení,
d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.

§2
Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
- Základná škola s materskou školou Makov, Makov 264, 023 56
42388104.

Makov, IČO:

§3
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení, na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy
a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 všeobecne
záväzného nariadenia.
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení sa
každoročne prehodnocuje ku koncu kalendárneho roka spolu s prípravou rozpočtu obce.
§4
Podrobnosti financovania školských zariadení a iných zariadení
1) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
2) Školské zariadenia spadajúce pod základnú školu s materskou školou sú financované
prostredníctvom rozpočtu základnej školy s materskou školou.
3) V prípade, že dotácia poskytnutá podľa tohto VZN nebude vyčerpaná do 31.12.
príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť
späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.
§5
Lehota na predloženie údajov potrebných pre určenie výšky dotácie
1) Prijímateľ je povinný predložiť údaje potrebné k určeniu výšky dotácie na nasledujúci
kalendárny rok najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka.
§6
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Celková suma finančných prostriedkov za rok sa poskytuje v celých eurách po
matematickom zaokrúhlení súčinu.
2) Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny
z celkovej dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.
Keďže podielové dane prichádzajú na účet Obce Makov cca do 20. dňa v príslušnom
mesiaci a sú určené na financovanie výdavkov príslušného kalendárneho mesiaca, Obec
Makov prepošle v mesiaci január finančné prostriedky zálohovo v potrebnej výške, aby

mohlo prebiehať financovanie výdavkov v mesiaci január.

§7
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy a správu
školských objektov na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na
území obce Makov, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú
príslušné právne predpisy 4).
2) S nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Makov č. 1/2013 o financovaní
originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva.
3) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Makove uznesením číslo 45/2015
zo dňa 15.04.2015.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení na
úradnej tabuli.

V Makove, dňa 15.04.2015
Martin Pavlík
starosta obce

________________________________________________________________________
1)

ust. § 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 zmien a doplnkov

2)

§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3)

ust. § 6 ods. 12 písm. b). zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

4)

napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Príloha 1
k VZN Obce Makov č. 2/2015
o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva
Dotácia pre rok 2015 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
– z podielových daní:
Celková dotácia
Kategória škôl a školských zariadení
Počet žiakov
Koeficient
pre rok 2015
k 15.09.2014
z prílohy č. 3
(mzdy, prevádzka,
nariadenia vlády
správa škol. objektov),
SR č. 668/2004 Z.z.
vrátane vlastných príjmov
Elokované pracovisko-triedy predprimárneho
vzdelávania (MŠ),
Makov 146, 023 56 Makov
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Makov, rozp. org.,
Makov 264,
023 56 Makov
Výdajná školská jedáleň súp. č. 146 , Makov 146,
023 56 Makov
Centrum voľného času
pri ZŠ s MŠ Makov, rozp. org., Makov 264,
023 56 Makov
Základná škola s materskou školou,
Makov 264,
023 56 Makov

53

27,3

92 660 € - bežné výdavky
5 251 € - kapitálové výdavky

174

1,6

19 447 € - bežné výdavky
5 152 € na prevádzku – bežné výdavky

196

1,1

14 527 € - bežné výdavky

174

1,5

17 240 € -kapitálové výdavky

Pozn. Kapitálové výdavky Elokovaného pracoviska MŠ a ZŠ s MŠ budú použité na kapitálové výdavky Obce Makov – na výdajnú školskú
jedáleň.

Dotácia pre rok 2015 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – vlastné príjmy:
Kategória škôl a školských zariadení
Elokované pracovisko-triedy predprimárneho
vzdelávania (MŠ),
Makov 146, 023 56 Makov
Školský klub detí pri ZŠs MŠ Makov, rozp.
org., Makov 264,
023 56 Makov
Centrum voľného času
pri ZŠ s MŠ Makov, rozp. org., Makov 264,
023 56 Makov

Vyhotovil: Mgr. Iveta Chromíková
Ing. Irena Valičková

Dotácia – vlastné príjmy
3 260 €
(poplatok za dieťa -1700 €,
prenájom priestorov-1560 €)
2600 €
1510 €

Schválil: Martin Pavlík, starosta obce

