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Obecné zastupiteľstvo Farná v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, a v znení § 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- § 21 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 (ďalej len „nariadenie“)
č. 1 /2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Farná

Čl. 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území obce Farná, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Čl. 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú :
a) základné školy s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a ich školské zariadenia
- školský klub detí
- školská jedáleň
b) Materská škola a výdajná školská jedáleň pri MŠ bez právnej subjektivity

Čl. 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 tohto nariadenia.

(2) Príjemca dotácie podľa odseku 1 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.
(3) Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť do 31. decembra bežného rozpočtového
roka . V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného rozpočtového roka , je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet zriaďovateľa - obce do 31.12.
(4) V prípade úhrady výdavkov za mesiac december, z prostriedkov obce ,ktoré sa uskutočnia
v januári nasledujúceho rozpočtového roka
môže rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce previesť finančné prostriedky aj na účet cudzích prostriedkov v súlade
s ustanovením §26 odsek 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo v prípade ,ak nemá organizácia zriadený osobitný
účet depozitných prostriedkov v banke, prepošle uvedené finančné prostriedky zriaďovateľovi.
(5) Prijímateľ dotácie je povinný vytvoriť podmienky na kontrolu čerpania finančných prostriedkov
poskytnutých obcou a je povinný :
a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie v s ustanovením §
19 odsek 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržiavať Zákon č. 357/2015 Z. z. Zákon o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Organizácia je povinná financovať z dotácie výlučne financovanie ŠKD a ŠJ- originálne kompetencie
z rozpočtu obce , inak sa to bude považovať za porušenie finančnej disciplíny.
b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov , predkladať v lehote najneskoršie do 31.10.
rozpočtového roka poskytovateľovi dotácie údaje , podľa ktorých bude požadovať financovanie
v materských školách a školských zariadeniach na ďalší rozpočtový rok
(6) Dotácia na prevádzku určená podľa Čl.3, prílohy č. 1, tohto VZN môže zriaďovateľ znížiť o 2 % v
prípade, že z rozpočtu obce Farná boli vynaložené finančné prostriedky na rekonštrukciu,
modernizáciu školského objektu alebo jeho technické zhodnotenie, ktorého cieľom bolo zníženie
prevádzkových nákladov objektu školských zariadení . Trvalé zníženie podľa prvej vety sa uplatní od
1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, po kalendárnom roku v ktorom nadobudlo
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. Dotácia určená v prílohe tohto nariadenia na základe
jednotkového koeficientu /JK/
na príslušný rozpočtový rok môže byť predbežná hodnota,
a z dôvodu ,že závisí od výšky podielovej dane príjmov FO a prepočítaného počtu žiakov MŠ, ŠZ ZUŠ
a jazykových škôl , môže sa hodnota JK v priebehu roka znížiť aj zvýšiť.
Čl. 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu, ktorá je súčinom počtu detí materskej školy a školských
zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky dotácie podľa §

3 ods. 1 mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 4. dňa
príslušného mesiaca .

Článok 5.
Kontrola použitia dotácie

(1) Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutými
finančnými prostriedkami v zmysle
a/ § 6 ods. 22 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
b/ v zmysle Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
c/ v zmysle Zákona č. 357/2015 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
(2) Pre účely kontroly podľa bodu (1) tohto článku je príjemca povinný umožniť poskytovateľovi
dotácie vykonanie kontroly a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly
vstup do objektu, ktorá súvisí s predmetom kontroly a povinnosť predkladať im požadované doklady,
informácie, vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou kontrolou preukazujúce hospodárne, efektívne,
účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
(3) Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa bodu (2) tohto článku sú:
a) hlavný kontrolór obce,
b) poslanci obecného zastupiteľstva na základe prijatého uznesenia ,môžu byť prítomní pri výkone
kontroly podľa bodu 3a/
(4) Osoba zodpovedná za účtovníctvo obce je oprávnená požadovať od príjemcu dotácie pri
preukázaní zúčtovania poskytnutej dotácie údaje , výstupy z účtovníctva o účtovaní finančných
prostriedkov z poskytnutej dotácie
(5) Na uplatnenie sankcií za porušenie finančnej disciplíny poskytovateľ použije ustanovenia § 31
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(6) Zamestnanec obce vykonávajúci kontrolu podľa tohto článku je v zmysle § 8 ods. 1) písm. c)
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov povinný
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom
záujme.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1) Nedodržanie ustanovení tohto VZN a ostatné porušenia nakladania s verejnými prostriedkami
poskytnutými z rozpočtu obce sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v súlade s ustanovením
§ 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p.
(2) Toto nariadenie je verejne prístupné na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od vyvesenia .Súčasťou VZN je príloha ,kde sú určené podrobnosti financovania a rozpis
finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok .

Vlasta Csomorová
starostka obce

Príloha č. 1 k VZN č.1/2019

Výška finančných prostriedkov z rozpočtu zriaďovateľa obce Farná
na financovanie podľa čl. 3 bod 1

Školské zariadenie

Výška finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na rozpočtový rok v EUR

Materská škola a výdajná ŠJ pri MŠ

84 000

ŠKD pri ZŠ Farná č. 151

15 000

ŠKD pri ZŠ VJM – Alapiskola Farná č. 151

12 000

ŠJ pri ZŠ VJM – Alapiskola Farná č. 151

42 000

Vypracovala : Anita Félix
Vo Farnej dňa 5.02.2019

