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VZN  č. 2/2019 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady  
pre  materskú  školu  a školské zariadenia zriadené  

 na území obce Dolná Poruba 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Poruba 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,  nariadenia vlády SR č. 370/2016 Z. z.  a nariadenia vlády SR č. 356/2017 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 

z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:  

 

všeobecne záväznom nariadení 
Čl.1 

Predmet úpravy 

1)  Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku finančných prostriedkov na financovanie 

originálnych kompetencií a účel použitia  na prevádzku a mzdy na žiaka 1) materskej školy 

a školských zariadení so sídlom na území obce Dolná Poruba, ktoré sú na základe rozhodnutia 

Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky. 2) 

 

Čl.2 

Príjemca finančných prostriedkov 

Príjemcom finančných prostriedkov  podľa tohto nariadenia je  

a)  materská škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce. 

 

                                                                  Čl.3 

                                            Výška a účel finančných prostriedkov 

      1) Výška finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií  na príslušný 

kalendárny rok   na prevádzku a mzdy  materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v dôvodovej správe všeobecne záväzného 

nariadenia. 

      2)  Termín podania písomnej žiadosti o finančné prostriedky  je do 15. októbra kalendárneho 

roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky  poskytnúť. 

      3)  Pri žiadosti o finančné prostriedky  žiadateľ predkladá: 

           a) údaje o počte žiakov  v neštátnom školskom zariadení ( kópia výkazu 40-01 ), prípadne 

hlásenie zriaďovateľa o počte detí, ktoré navštevujú školské zariadenie do 15 rokov veku. 

           b) v prípade, ak dôjde k zmene v zaslaných dokladoch z predchádzajúceho obdobia, je 

žiadateľ povinný ich uviesť, resp. doložiť. 

      4)  Žiadosť o finančné prostriedky, ktorá nebola doručená na adresu zriaďovateľa do 15. 

októbra príslušného roka, nebude v návrhu rozpočtu na príslušný rok zahrnutá a jej vybavenie 

bude predmetom schvaľovania bežných výdavkov v nasledujúcom roku. Nekompletná 



žiadosť ( bez dokladov a údajov uvedených v bode 2 a 3 tohto článku) bude zaradená do 

procesu schvaľovania až po ich doplnení žiadateľom. 

 

Čl.4 

Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov 

 

1) Obec poskytne príjemcovi podľa Čl. 2 finančné prostriedky  mesačne ( vo výške jednej 

dvanástiny z výšky finančných prostriedkov určenej na financovanie originálnych kompetencií 

na príslušný kalendárny rok ) do 25. dňa príslušného mesiaca. 

 2) Prijímateľ finančných prostriedkov podľa Čl. 2 je oprávnený použiť finančné prostriedky 

len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov  materských škôl a školských zariadení so 

sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 

jej použitia a zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutých finančných prostriedkov, 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

       

Čl.5 

Lehota a vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 

 

1)  Prijímateľ poskytnutých  finančných prostriedkov  je povinný vykonať a predložiť  

finančné vyúčtovanie  poskytovateľovi  v lehote do 10. januára nasledujúceho roka za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

      2) V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného 

kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť 

späť na účet obce do 31. januára a zároveň je povinný zaslať avízo o vrátení finančných 

prostriedkov. 

      3)  Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa predchádzajúcich bodov je 

prijímateľ finančných prostriedkov povinný zaslať na adresu poskytovateľa, ktorý vykoná 

konečné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Predloženie finančného 

vyúčtovania je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie finančných prostriedkov 

v nasledujúcom rozpočtovom roku. 

 

  Čl. 6 

Spôsob vykonávania kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov a sankcie 

 

(1) Poskytovateľ finančných prostriedkov je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s 

poskytnutými finančnými prostriedkami, kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia v 

zmysle § 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 a podľa zákona č. 

502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v sídle príjemcu finančných prostriedkov  školy a 

školského zariadenia, ktorému boli finančné prostriedky  určené. 

(2) Pre účely kontroly podľa bodu (1) tohto článku je príjemca povinný umožniť 

poskytovateľovi finančných prostriedkov  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. 

(3) Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa bodu (2) tohto článku sú: 

a) starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly hlavného kontrolóra 

obce. 

 (4) Ak poskytovateľ v rámci kontroly zistí, že príjemca porušil finančnú disciplínu podľa § 

31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi 

finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny a za porušenie finančnej 

disciplíny zaplatiť poskytovateľovi sankcie podľa bodu (5) tohto článku a zaslať na adresu 

poskytovateľa  avízo do 10 dní od zistenia porušenia kontrolou. 

(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. 7 

Osobitné ustanovenia 

 

(1) Ak prijímateľ finančných prostriedkov skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu boli 

poskytnuté finančné prostriedky v priebehu rozpočtového roka, je povinný poskytnutú výšku 

finančných prostriedkov ku dňu skončenia činnosti zúčtovať a najneskôr v lehote do  

1 mesiaca od skončenia činnosti odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet 

poskytovateľa a zaslať avízo o úhrade na adresu poskytovateľa. 

(2) Prijímateľ finančných prostriedkov  je povinný v lehote do 2 mesiacov od ukončenia 

predmetu činnosti súvisiaceho s poskytnutím finančných prostriedkov vykonať zúčtovanie 

dotácie podľa Čl. 5 tohto VZN a toto predložiť spolu s výročnou správou v súlade so 

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov poskytovateľovi na 

oddelenie financií obce. 

(3) Prijímateľ finančných prostriedkov neštátneho školského zariadenia, pre ktoré boli  

finančné prostriedky  poskytnuté, je povinný viesť preukázanú analytickú evidenciu príjmov a 

výdavkov, týkajúcich sa prijatých finančných prostriedkov obce podľa zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 2/2019,  stráca účinnosť VZN č. 2/2018. 

2) VZN  č. 2/2019 bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 

04.12.2018,  uznesením číslo ......................... 

 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019. 

 

 

V Obci Dolná Poruba,  dňa 16.11.2018 

 

 

                                                                                                  JUDr. Miroslav Kopčan                                                                                            

                                                                                                             starosta obce  

                                                                                            

_________________________________________________________________________ 

 
1) ust. § 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 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 



 

 

Dôvodová správa: 

   

Obec je povinná vypracovať všeobecne záväzné nariadenie ( VZN ), ktorým sa určia 

podrobnosti financovania  materských škôl a školských zariadení na území obce Dolná 

Poruba v zmysle § 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, na základe ktorého musí vypočítať objem finančných prostriedkov, ktorý bude 

v príslušnom kalendárnom roku rozdeľovať na mzdy a prevádzku  pre  materskú školu 

a školské zariadenia zriadené na území obce Dolná Poruba. 

 

Pre určenie finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií boli použité 

východiskové štatistické údaje o prognózovanom podiele na výnose dane z príjmov a určení 

podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2018. 

 

 

Obec Dolná Poruba určuje pre rok 2019  výšku  dotácie na prevádzku a mzdové náklady   na 

žiaka  materskej školy  a školských  zariadení nasledovne: 

 

Tabuľka č. 1   Hodnoty koeficientov  v zmysle Nariadenia vlády SR č. 370/2016 Z. z, ktorým 

sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov 

územnej samospráve v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

Žiak(dieťa, poslucháč) základnej umeleckej 

školy, materskej školy, jazykovej školy, 

základnej školy, základnej školy pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Koeficient 

z prílohy č. 3 

Nariadenia 

vlády SR č. 

668/2004 Z. z. 

Výška dotácie pre 

obec podľa hodnoty 

jednotkového 

koeficientu 84,16 

v eurách 

 

1 

 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej 

forme vzdelávania 

 

14,7 

 

1237,15 

 

2 

 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 

vzdelávania 

 

4,8 

 

403,97 

 

3 

 

Dieťa materskej školy 

 

27,3 

 

2297,57 

 

 

4 

 

Dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

68,2 

 

5739,71 

 

5 

 

Dieťa materskej školy pri zdravotníckom zariadení 

 

40,9 

 

3442,14 

 

6 

 

Dieťa v školskom klube detí 

 

6 

 

504,96 

 

7 

 

Dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami vrátane internátnych škôl 

 

13,2 

 

1110,91 

 

8 

 

Dieťa v školskom klube detí pri zdravotníckom 

zariadení  

7,9 

 

664,86 

 

9 

 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy, 

základnej školy pre žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, gymnázia, 

1,8 

 

151,48 

 



konzervatória 

10 

 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 

internátnej, základnej školy internátnej pre žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

internátneho gymnázia, internátneho konzervatória 

 

3,6 

 

302,97 

 

11 Poslucháč jazykovej školy 0,5 42,08 

12 Dieťa školského internátu z materskej školy, 

základnej školy, strednej školy 

15,0 1262,40 

13 Dieťa školského internátu zo školy pre deti a žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

75,0 6312 

14 Na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného 

času 

1,1 92,57 

15 Dieťa v diagnostickom centre a dieťa 

v reedukačnom centre 

117,0 9846,72 

16 Dieťa v liečebno-výchovnom sanatóriu 113,0 9510,08 

17 Dieťa v centre pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie 

0,2 16,83 

18 Dieťa v centre špeciálno-pedagogického 

poradenstva 

2,0 168,32 

19 Na správu školských objektov podľa počtu detí 

materskej školy a základnej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

1,5 126,24 

 
Poznámka: Suma zodpovedajúca prideleným finančným prostriedkom obci na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ 

alebo dieťa ŠZ sa vypočíta ako súčin koeficientu a hodnoty jednotkového koeficientu na rok 2018. 

 

Hodnota jednotkového koeficientu na rok 2018 sa vypočíta podľa východiskových štatistických údajov 

Ministerstva financií o podiele obcí na výnose z dani z príjmu FO na rok  2018 a vypočíta sa nasledovne:  

 

Prognózovaný podiel na výnose DPFO pre rok 2018 za SR ( 1 923 735 000 ) 

Prepočítaný počet žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka za SR x 40 % ( 9 142 490,3 x 40%) 

 

 

Tabuľka č. 2   Hodnoty, o ktoré sa zvyšujú koeficienty pre materskú školu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce, ak celkový počet detí v materskej škole zriaďovateľa nepresahuje 25 
 

 

Počet detí v materskej škole 

zriaďovateľa 

 

Zvýšenie koeficientov ( bez ohľadu na vek 

dieťaťa ) o hodnotu 

 

Do 10 

 

20,6 

 

11 

 

17,6 

 

12 15 



13 12,9 

14 11 

15 9,4 

16 8 

17 6,8 

18 5,7 

19 4,7 

20 3,9 

21 3,1 

22 2,3 

23 1,7 

24 1,1 

25 0,5 

 

 

 

Výpočet objemu finančných prostriedkov pre činnosť: 

 

1. materskej školy ( MŠ ) 

  Materskú školu zriadenú obcou  navštevuje 24 detí. Objem finančných prostriedkov  je 

vyčíslený podľa § 6  zákona č. 596/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v znení 

neskorších doplnkov ako súčin počtu detí ( podľa stavu k 15.09.2018 ), hodnoty koeficientov 

z tabuľky č.1 a tabuľky č. 2 tohto nariadenia a  hodnoty jednotkového koeficientu ( 84,16 € ) 

pre kalendárny rok 2018.  

 

Výpočet: 24  x  (27,3 + 1,10 ) x 84,16  =  57 363,45 € 

 

Upozornenie: Finančné prostriedky na činnosť materskej školy sa prideľujú obciam podľa 

počtu detí  materskej školy ( bez rozdielu trvalého pobytu ) podľa stavu k 15. septembru 2018. 

Od roku 2013 sa nesleduje vek dieťaťa v MŠ. 

 

2. školského klubu detí ( ŠKD ) 

   Obec má zriadenú na svojom území jednu základnú školu, ktorú navštevuje 60 žiakov. 

Kritériom na pridelenie finančných prostriedkov budú žiaci nultého až piateho ročníka 

základnej školy, čo je  22 žiakov. Objem finančných prostriedkov je vyčíslený podľa § 6  

zákona č. 596/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v znení neskorších doplnkov 

ako súčin počtu žiakov ( podľa stavu k 15.09.2018 ), hodnoty koeficientov z tabuľky č.1 a  

tohto nariadenia a  hodnoty jednotkového koeficientu ( 84,16 € ) pre kalendárny rok 2018.  

 

Výpočet: 22  x 6  x   84,16   =  11 109,12  € 

 



  

3. zariadenia školského stravovania – stravovanie žiakov základnej školy ( ŠJ ) 

   Základnú školu zriadenú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce navštevuje 60 žiakov do 15 

rokov. Objem finančných prostriedkov je vyčíslený podľa § 6  zákona č. 596/2003 Z.z. 

a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v znení neskorších doplnkov ako súčin počtu 

potenciálnych stravníkov -žiakov ( podľa stavu k 15.09.2018 ), hodnoty koeficientov 

z tabuľky č.1 tohto nariadenia a  hodnoty jednotkového koeficientu ( 84,16 € ) pre kalendárny 

rok 2018.  

 

Výpočet:  60   x   1,80 x  84,16   =  9 089,28  € 

 

Upozornenie: Finančné prostriedky na činnosť zariadenia školského stravovania ( ŠJ) sa 

prideľujú obciam podľa počtu všetkých žiakov základných škôl podľa stavu k 15.septembru 

začínajúceho školského roka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.  

 

     Vzhľadom k tomu, že 24 detí  z materskej školy navštevuje zariadenie školského 

stravovania, je potrebné presunúť finančné prostriedky určené  na prevádzku materskej školy 

v objeme 30 % z celkového objemu finančných prostriedkov určených na prevádzku 

materskej školy, na prevádzku zariadenia školského stravovania, čo predstavuje  

výšku  17 209 €. 

 

Potom po  prepočte : 

 

A) výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy na rok 2019 je          

určená v celkovom objeme:  40 154,45 € 

 

  Výpočet: 57 363,45 €  - 17 209 € ( 30 % z 57 363,45 ) = 40 154,45 € 

 

B) výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania – 

stravovanie žiakov základnej školy na rok 2019 je určená v celkovom objeme: 26 298,28 €  

 

 Výpočet: 9089,28 €  + 17 209 €  ( 30 % z 57 363,45  ) = 26 298,28 € 

 

C) výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského klubu detí  na rok 2019 

je určená v celkovom objeme:  11 109,12 Eur  

 

Celkový objem finančných prostriedkov na prevádzku a mzdové náklady   na žiaka  

materskej školy  a školského zariadenia určený z podielových daní Obce Dolná Poruba  

na originálne kompetencie pre rok 2019 predstavuje sumu 77 561,85 €. 

 

 

Vypracovala: Bc. Zuzana Vániová 

 
 

 

 

 V Dolnej Porube, dňa  16.11.2018                                        JUDr. Miroslav Kopčan 

                                                                                                     Starosta obce 

 

 

 


