Obecné zastupiteľstvo
Rudník v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zradení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 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 v znení neskorších predpisov vydáva toto

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2021, o určení
podrobností financovania a výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník
Čl. 1
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Rudník (ďalej len VZN) je určiť:
1.podrobnosti financovania materskej školy ďalej len „MŠ“), školského klubu detí (ďalej len
„ŠKD“ a zariadení školského stravovania (ďalej len „ŠJ“) na území obce Rudník, ktoré sú na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Slovenskej republiky 1),
2. výšku finančných prostriedkov určených na dotáciu na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ,
ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudník,
3. účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ na území obce Rudník,
4. lehoty na predloženie údajov potrebných na financovanie,
5. termín poskytnutia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ na území obce
Rudník.

Čl. 2
Príjemca dotácie
Prijímateľom dotácie podľa tohto VZN je Obec Rudník pre ZŠ a MŠ Rudník 2 bez právnej
subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudník, ktorej súčasťou je i školská jedáleň
a školský klub detí.

Čl. 3
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD a ŠJ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je stanovená v prílohe č. 1 tohto VZN
2 Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na účely osobných a prevádzkových nákladov
škôl a školských zariadení a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
a) Dotácia na mzdy – určená na bežné výdavky, zahŕňa výdavky na mzdy, platy a služobné
príjmy náhrady a ostatné osobné vyrovnania vyplácaných pedagogickému a
nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu
ustanovených osobitným predpisom. Výdavky na poistné a príspevky do poisťovní hradené

zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a školského
zariadenia. Výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov
maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve. Výdavky na nemocenské a úrazové
dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov,
b) Dotácia na prevádzku – určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa
výdavky na tovary a služby.

Čl. 4
Lehoty a spôsob poskytovania dotácie
1. Školy a školské zariadenia zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudník sú povinné predložiť
obci ako zriaďovateľovi štatistické výkazy Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 o počte detí materských
škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. septembru
príslušného roka v termíne najneskôr do 25. septembra príslušného roka.
2. Riaditeľ ZŠ zriadenej obcou, ktorej súčasťou je ŠKD, predloží obci písomne údaje o počte
žiakov v ZŠ a žiakov v ŠKD podľa stavu k 15. septembru príslušného roka v termíne
najneskôr do 25. septembra príslušného roka.
3.Ročná výška dotácie pre príjemcu na nasledujúci kalendárny rok sa určí ako súčin počtu detí
alebo žiakov vykázaných školou alebo školským zariadením podľa bodu 1. a podľa bodu 2.
tohto článku a ročnej výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského
klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce uvedenej
v prílohe č. 1 tohto VZN.
4. Finančné prostriedky na kalendárny rok obec poskytne materskej škole a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačne vo výške 1/12 zo sumy určenej
v prílohe č. 1 tohto VZN vždy najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca.
5. 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 roku.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník, ktoré nie sú
upravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú na príslušné právne predpisy 2).
2.Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom Rudník uznesením č. 78/2021 zo dňa
7.12.2021
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2022
4. Účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia zaniká platnosť a účinnosť
Všeobecného záväzného nariadenia obce Rudník č. 5/2020.
Monika Malcová
starostka obce
___________________________________________________________________________
1)
2)

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
napr. § 30 a 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien a doplnkov

Príloha č. 1
Určenie výšky dotácie na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rudník:

Minimálna výška finančných prostriedkov na rok 2022 na 1 dieťa je:
Počet detí
Materská škola
Školský klub detí
Zariadenie školského stravovania

1992,84
602,95
807,08

31
22
53

Návrh vyvesený dňa: 22.11.2021
Možnosť uplatnenia pripomienok do: 1.12.2021
Návrh zvesený dňa: 8.12.2021
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Rudníku dňa 7.12.2021 uznesením č. 78/2021
Vyhlásené vyvesením dňa: 8.12.2021
Zvesené dňa: .....................................
Nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2022

