Obecné zastupiteľstvo Obce Vidiná vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.
2 a 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 č. 3/2013
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školského
zariadenia zriadených na území Obce Vidiná
§1
Predmet úpravy
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na území obce
Vidiná, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
§2
Vymedzenie pojmov
1. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa osobné
výdavky na funkčný plat vyplácaný pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom
školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom,
výdavky na odvody do poistných fondov, (rozpočtová položka 610, 620) hradených
zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo
školského zariadenia.
2. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl
a školských zariadení podľa § 1 a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované MF SR
v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby. Ide o výdavky na cestovné
náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, drobnú rutinnú a štandardnú
údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované v položke 637 ekonomickej klasifikácie.
Ďalej zahŕňa výdavky na odstupné a odchodné v položke 640 maximálne vo výške
dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.
3. Výkonový ukazovateľ je počet detí a žiakov škôl a školských zariadení, v zariadeniach
školského stravovania potenciálny počet stravníkov.
4. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
a) Materská škola Vidiná bez právnej subjektivity,
b) Školská jedáleň pri materskej škole Vidiná
§3
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,
a školskej jedálne pri MŠ je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia
prepočítaná podľa počtu detí a žiakov podľa stavu k 15. septembru.

2. Príjemca dotácie je povinný predložiť oznámenie údajov podľa § 7a ods. 2 až 6 zákona č.
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov najneskôr do 25. septembra príslušného kalendárneho roka so stavom
k 15. septembru príslušného kalendárneho roka.
3. Príjemca dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy a školskej jedálne zriadených na území Obce
Vidiná a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej
použitia. Príjemca dotácie je povinný do 31. októbra predložiť návrh rozpočtu, ktorý
obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky na nasledujúci kalendárny rok.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1. Obec Vidiná je zriaďovateľ materskej školy a školskej jedálne pri materskej škole, preto
výdavky týkajúce sa financovania týchto zariadení uhrádza prostredníctvom svojich
bežných účtov.
§5
Vyúčtovanie a kontrola použitia dotácie
1. Čerpanie výdavkov sleduje obec štvrťročne v rámci finančného výkazu o plnení rozpočtu
a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch verejnej správy.
2. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykoná hlavný kontrolór obce. Pri následnej finančnej kontrole je zriaďovateľ
povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné
vynaloženie pridelených finančných prostriedkov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území Obce Vidiná, neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2. Dňom účinnosti tohto VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku MŠ a školských
zariadení zriadených na území Obce Vidiná sa ruší VZN č. .....................
3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vidinej Uznesením číslo 94/2013
zo dňa 05.09.2013 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej
tabuli.

Jozef Kucej
starosta obce

Príloha č. 1
Dotácia na rok 2013 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a školskej jedálne
pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vidiná
Príjemca dotácie
Materská škola Vidiná
Školská jedáleň pri MŠ

Dotácia na mzdy a prevádzku
na dieťa / žiaka na rok
celkom na rok
2 181,82 Eur
72 000,00 Eur
742,42 Eur
24 500,00 Eur

