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Všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité
Obecné zastupiteľstvo v Skalitom v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovením
§ 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušnými
ustanoveniami §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 vydáva toto:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel použitia dotácie
za príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Skalité (ďalej len „obec“), ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
1. Základná škola s materskou Skalité Kudlov č. 781,
2. Materská škola Skalité Ústredie č. 632,
3. Centrum voľného času Skalité č. 603,
4. Rímskokatolická cirkev Žilinská diecéza, Jana Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina pre Základnú školu
sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité č. 729,
5. Iné Centra voľného času,
6. SZUŠ – 3Angel, Štefánikovo námestie 1, 010 01 Žilina

§3
Určenie výšky dotácie
A. Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité
1. Obec Skalité poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo svojich školách a školských
zariadenia na nasledovné výkonové ukazovatele:
a) deti materskej školy - podľa počtu detí prijatých do materskej školy podľa stavu k
15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze
Škôl (MŠVVŠ) SR 40-01
b) potenciálnych stravníkov – všetkých žiakov základnej školy podľa stavu k 15.septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škôl
(MŠVVŠ) SR 40-01
c) žiakov základnej školy v školskom klube deti z nultého až 5.ročníka základnej školy, podľa
stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom
výkaze Škôl (MŠVVŠ) SR 40-01
d) deti centra voľného času- podľa počtu žiakov s trvalým pobytom na území obce Skalité
prijatých do centra voľného času k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý
CVČ vykázalo v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ) SR 15-01
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2. Ročná výška finančných prostriedkov poskytnutá pre školy a školské zariadenia sa určí ako súčin
počtu žiakov a detí (výkonových ukazovateľov) vymedzených v §3 odst.1 tohto VZN a výšky
finančných prostriedkov určenej na jeden výkonový ukazovateľ uvedený v prílohe č. 1 VZN.
B. Pre zriaďovateľov, ktorými je iná právnická alebo fyzická osoba
1. Zriaďovateľovi súkromnej ZUŠ a cirkevného školského zariadenia (ŠKD), poskytuje obec
finančné prostriedky formou dotácie pre školské zariadenia. Obec Skalité poskytuje dotáciu na
príslušný kalendárny rok, jej výška je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.
2. Obec Skalité poskytne zriaďovateľom súkromných a cirkevných školských zariadení dotáciu na
mzdy a prevádzku na nasledovné výkonové ukazovatele:
a) žiakov základnej školy v školskom klube deti z nultého až 5.ročníka základnej školy, podľa
stavu k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom
výkaze Škôl (MŠVVŠ) SR 40-01
b) žiakov súkromnej základnej školy v individuálnej a skupinovej forme, podľa stavu k
15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze
Škôl (MŠVVŠ) SR 40-01
3. Obec Skalité poskytne zriaďovateľovi súkromnej ZUŠ a cirkevného školského zariadenia dotáciu
na príslušný kalendárny rok na základe písomnej a úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Písomnú
žiadosť podá do 25.septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý
sa má dotácia poskytnúť. Za pravdivé, správne a úplne údaje uvedené v žiadosti zodpovedá
štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu.
4. Ročná výška dotácie poskytnutá pre súkromnú školu a cirkevné školské zariadenie sa určí ako súčin
počtu detí (výkonových ukazovateľov) vymedzených v §3 časť B, odst.2 VZN a výšky finančných
prostriedkov na jeden výkonový ukazovateľ určený v prílohe č. 1 VZN.
5. Dotácia na jeden výkonový ukazovateľ v cirkevnom školskom zariadení zriadenom na území obce
Skalité, sa poskytne vo výške 100 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité.
6. Obec Skalité oznámi zriaďovateľovi súkromnej ZUŠ a cirkevného školského zariadenia výšku
dotácie na kalendárny rok najneskôr do 31.januára príslušného roka.

§4
Účel dotácie
1. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov materských škôl a školských zariadení, pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť jej použitia. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného
kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roka.
2. Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.

2

Všeobecne záväzné nariadenie obce Skalité č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité
§5
Kontrolné orgány
1. Kontrolnými orgánmi obce sú:
a) hlavný kontrolór obce,
b) poslanci Obecného zastupiteľstva obce (ďalej len „OZ“),
c) poverení pracovníci Obecného úradu Skalité
2. Kontrolné orgány uvedené v ods.1 písm. a) až c) sú povinné preukázať sa oprávnením starostu obce
vykonávať kontrolu, poslanci OZ obce poslaneckým preukazom.

§6
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a poskytnutej dotácie
1. Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Skalité, ktorým boli poskytnuté
finančné prostriedky podľa tohto VZN, sú povinné ich vyúčtovať v termínoch a spôsobom určeným
zriaďovateľom.
2. Zriaďovateľ súkromnej ZUŠ a cirkevného školského zariadenia, ktorému bola poskytnutá dotácia
podľa tohto VZN, je povinný doručiť poskytovateľovi dotácie vyúčtovanie poskytnutej dotácie
štvrťročne nasledovným spôsobom:
a) vyúčtovanie za 1. – 3. štvrťrok kalendárneho roka, v lehote do 30 kalendárnych dní po jeho
ukončení
b) vyúčtovanie za posledný štvrťrok kalendárneho roka v termíne do 31. januára nasledujúceho
kalendárneho roka
3. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie za jednotlivé štvrťroky v zmysle odseku 2 písm. a) musí
obsahovať nasledovné prílohy a informácie:
a) vyúčtovanie poskytnutej dotácie za daný štvrťrok
b) fotokópie faktúr, zmlúv, fotokópie dokladov z registračnej pokladnice, pokladničnú knihu,
fotokópie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a bankových výpisov, ktorými
sa preukazuje úhrada zaúčtovaných výdavkov
c) rekapituláciu mzdových zložiek, fotokópie výkazov zákonných odvodov do poisťovní,
štatistický výkaz 1-04 o práci v školstve
4. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie v zmysle odseku 2 písm. b) musí ešte obsahovať nasledovné
informácie:
a) záverečné vyúčtovanie poskytnutej dotácie za daný kalendárny rok
b) písomnú informáciu o výške celkových nákladov a výnosov za daný kalendárny rok

§7
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka, dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce, neupravené týmto VZN, sa vzťahujú
príslušné právne predpisy.
2. Návrh VZN obce Skalité č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a webovom sídle obce dňa 23.11.2020.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší v plnom rozsahu VZN č.3/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území
obce Skalité, a ruší sa aj Novelizácia č.1/2020 VZN č.3/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka a dieťa materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité.
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4. VZN obce Skalité č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Skalitom dňa 9.12.2020.
5. Schválené VZN bolo zverejnené na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce dňa 9.12.2020.
6. Toto VZN obce Skalité č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa
materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Skalité nadobúda účinnosť dňa
1.1.2021.

v.r.
PaedDr. Jozef Cech
starosta obce Skalité
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Príloha č. 1
Ročná výška finančných prostriedkov a dotácií poskytovaných na mzdy a prevádzku na jeden
výkonový ukazovateľ na rok 2021 uvedená v EUR

Výkonový ukazovateľ

Školy a školské
zariadenia v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
Obce Skalité

Školy a školské
zariadenia v
zriaďovateľskej
pôsobnosti
súkromných
a cirkevných
zriaďovateľov
X

Dieťa MŠ Skalité-Ústredie 632

3.158,97

Dieťa MŠ Skalité-Kudlov 781

2.949,05

X

Žiak v školskom klube detí Kudlov

653,54

X

Žiak v školskom klube detí Skalité

X

653,54

114,34

X

X

114,34

Potenciálny stravník- školská jedáleň Kudlov

400,61

X

Potenciálny stravník- školská jedáleň Skalité

437,65

X

X

945,82

X

308,84

Dieťa centra voľného času
Dieťa iného centra voľného času

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej
forme vzdelávania
Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej
forme vzdelávania
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