
                              Obec Streda nad Bodrogom

podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
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, § 7 zákona č.
583/2004  Z.  z.  o rozpočtových  pravidlách  územnej  samosprávy  a o zmene  a doplnení
niektorých  zákonov  v znení   neskorších  predpisov  a zákona  č.  597/2003  Z.  z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

vydáva

všeobecne záväzné nariadenie

„ Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiakov
 školských zariadení so sídlom na území obce Streda nad Bodrogom.“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

§ 1
Predmet úpravy

1.  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  určuje  výšku  a účel  použitia  dotácie  na  osobné
a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia na príslušný
kalendárny rok, ktoré majú sídlo na území obce Streda nad Bodrogom a  ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky.
2.  Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na
tarifný  plat,  osobný  plat,  príplatok  za  riadenie,  príplatok  za  zastupovanie,  osobný  príplatok,
príplatok za zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, príplatok
za prácu v noci, príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za
prácu nadčas vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského
zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, výdavky za poistné a
príspevok  do  poisťovní  hradené  zamestnávateľom  za  pedagogických  a  nepedagogických
zamestnancov školy  alebo  školského  zariadenia,  výdavky  na  odstupné  a  odchodné  vyplácané
podľa  osobitných  predpisov  maximálne  vo  výške  dohodnutej  v  kolektívnej  zmluve  vyššieho
stupňa,  výdavky  na  nemocenské  dávky  a  úrazové  dávky  hradené  zamestnávateľom  podľa
osobitných predpisov. 
3. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl a školských
zariadení uvedených v článku l ods. 1 tohto VZN a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované
Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácií rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 –
tovary  a  služby.  Ide o výdavky na cestovné náhrady,  energie,  vodu a komunikácie,  materiál,
dopravné, rutinnú a štandardnú údržbu v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie. 



§ 2
Príjemca dotácie

1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú : 

a/ Školy a školské zariadenia, ktorých  zriaďovateľom je Obec Streda nad Bodrogom

- Materská škola, Záhradná 10,
- Školský klub detí pri Základnej škole, Školská 2,
- Školský klub detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 4,
- Školské stravovacie zariadenie pri Základnej škole.

b/ Školy a školské zariadenia,  ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť, iná právnická osoba a fyzická osoba ako zriaďovateľ základnej
umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení , ktoré majú sídlo na území obce,
ak o dotáciu požiada

- Exarchátne centrum voľného času sv Lukáša, Hlavná 135,
- Súkromné centrum voľného času, Hlavná 174/391. 

§ 3
Výška a účel dotácie

1.   Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských  zariadení  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  je  určená  v prílohe  č.  1  tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
2.    Výška dotácie  na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
a inej právnickej osoby a fyzickej osoby je určená v prílohe č. 2 tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
3.   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 účinnosť jej použitia.
4.  Výška dotácie je podmienená počtom detí a žiakov  materskej školy a školského zariadenia vo
veku do 15 rokov, vykázaných v štatistickom výkaze k 15. 09. predchádzajúceho kalendárneho
roku. Rozhodujúcim počtom je počet: 
a) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka,
b) detí v školských kluboch detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, 
c)  všetkých žiakov základných škôl, základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími  potrebami  podľa  stavu  k  15.  septembru  začínajúceho  školského  roka  v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej
právnickej osoby alebo fyzickej osoby; v cirkevných školách a v súkromných školách žiakov
do 15 rokov veku.
5. Na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam sa pre centrá voľného času použijú údaje
o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce
podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
6.   V prípade,  že  dotácia  nebude  vyčerpaná do  31.12.  príslušného  kalendárneho  roku,  je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roka.



7.  Poskytovateľ  si  vyhradzuje  právo zmeniť  výšku dotácií  jednotlivým poskytovateľom v
závislosti  od výšky výnosu dane z  príjmov pre obec  Streda  nad Bodrogom v príslušnom
kalendárnom roku.

§ 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie

1. Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 tohto VZN dotáciu mesačne  v celých eurách stanovenú
percentom,  ktoré  je  vypočítané  ako  podiel  rozpočtovanej  sumy  jednotlivých  zariadení  podľa
článku 2 na  celkovom rozpočtovanom výnose  z  podielovej  dane pre  fyzické osoby  pre  obec
Streda  nad  Bodrogom.  Týmto  percentom  je  potom  vynásobený  skutočný  mesačný  výnos
z podielovej dane fyzických osôb, ktorý bude poukázaný obci Streda nad Bodrogom.. 
2.  Takto  stanovená  suma bude  príjemcovi  podľa  §  2  tohto  VZN  poukázaná  do  25.  dňa
príslušného mesiaca.

§ 5
Spôsob vykonania kontroly použitia dotácie

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva hlavný kontrolór obce.. 
2.  Prijímateľ dotácie  je povinný predložiť  všetky potrebné doklady,  preukazujúce hospodárne,
efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 

§ 6
Záverečné ustanovenia

1.  Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej  školy,  poslucháča  jazykovej  školy,  dieťa  materskej  školy  a žiaka  školského
zariadenia  so  sídlom  na  území  obce  Streda  nad  Bodrogom  neupravené  týmto  všeobecne
záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2)  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Strede nad
Bodrogom dňa 21.2.2013 uznesením číslo 125/2013.
3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 11.03.2013

V Strede nad Bodrogom dňa 26.2.2013

                                                                                                                ..................................
                                                                                                                  Ing. František Gecse
                                                                                                                      starosta obce 



PRÍLOHA č. 1

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských zariadení 
 
Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

Materská škola                         1 556,12

Školský klub detí – ZŠ - S                              91,20

Školský klub detí – ZŠ - M                              91,20

Zariadenie školského stravovania                            102,60



PRÍLOHA č. 2

Dotácia  na  rok  2013  na  prevádzku  a mzdy  na  žiaka   školských  zariadení
v zriaďovateľskej  pôsobnosti  cirkvi  a náboženskej  spoločnosti,  súkromnej  fyzickej
a právnickej osoby

Kategória  škôl  a školských
zariadení   

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v eurách

Centrum voľného času                                 62,70

Cirkevné centrum voľného času                                 62,70


