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O B E C   M A L Á   L E H O T A 

 

Obec Malá Lehota v súlade § 6  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 6 zákona NR SR 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 (ďalej len VZN alebo nariadenie). 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  2/2012 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 

so sídlom na území obce Malá Lehota  

Čl. 1 

Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy 

na dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení  ( ďalej ŠZ): školský klub detí a zariadenie 

školského stravovania na území obce Malá Lehota, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré sú na 

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

Slovenskej republiky.  

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov 

Na účely tohto VZN sa rozumie  

1. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na 

mzdy pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a školských zariadení za 

podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, výdavky na poistné hradené 

zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského 

zariadenia; výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov 

maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na 

nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov. 

2. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky materskej školy 

a školských zariadení podľa Čl. 1 a zahŕňa výdavky na tovary a služby definované MF SR 

v ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. 

3. Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, 

prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 
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4. Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným 

prostriedkom. 

5. Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti 

vzhľadom na použité verejné prostriedky. 

6. Účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným 

účelom ich použitia. 

7. Výkonovým ukazovateľom rozhodným pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku 

v aktuálnom kalendárnom roku je počet detí materskej školy, školského klubu, zariadenia 

školského stravovania pre žiakov ZŠ vo veku do 15 rokov ( potenciálni stravníci ) k 15. 

septembru predchádzajúceho  kalendárneho roku , ktorý škola a  školské zariadenia vykázali 

v štatistickom výkaze škôl MŠ SR 40-01. 

8. Poskytovateľom finančných prostriedkov je obec Malá Lehota a poskytuje sa formou dotácie. 

9.  Prijímateľom dotácie pre školu a ŠZ definované v Čl. 1 je : 

Základná škola s materskou školou Malá Lehota, ktorá má právnu subjektivitu a je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Lehota. 

 

 

Čl. 3 

Výška, termín a spôsob poskytovania dotácie 

 

1. Ročná výška dotácie pre materskú školu a ostatné jednotlivé školské zariadenia sa určí ako 

súčin počtu výkonových ukazovateľov vykázaných Čl. 2 ods.7 VZN a ročnej výšky dotácie na 

mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ určenej podľa kategorizácie škôl 

a školských zariadení. 

2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a ostatných školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce je určený v prílohe č. 1 

tohto VZN. 

3. Dotácia sa poskytuje v celých eurách bez desatinných miest, po matematickom zaokrúhlení 

súčinu. 

4. Obec poskytne príjemcovi podľa Čl. 2 ods. 9 dotáciu mesačne (vo výške 1/12 z dotácie na 

kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca bankovým prevodom na zriadený  účet ZŠ 

a MŠ. 

5. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka a to v závislosti od nariadenia vlády SR. 

 

Čl. 4 

Náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácie 

 

1. Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti  

o poskytnutie dotácie doručenej na Obecný úrad v Malej Lehote, súčasťou ktorej musí byť 

návrh rozpočtu na budúci kalendárny rok a dva roky po ňom nasledujúce v členení podľa 

celkovej rozpočtovej klasifikácie, zdrojov financovania, počtov výkonových ukazovateľov na 

budúci kalendárny rok, štatistické výkazy potvrdzujúce počty výkonových ukazovateľov, na 

ktoré je návrh rozpočtu zostavený a komentár k návrhu rozpočtu na budúci kalendárny rok. 

Súčasťou žiadosti je štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

2. Termín podania písomnej žiadosti o dotáciu je do 15. novembra kalendárneho roku, ktorý  

predcháza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť.  
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Čl. 5 

Použitie dotácie 

1. Príjemca dotácie je oprávnený finančné prostriedky použiť len na mzdy a prevádzku. 

2. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 

3. Nedodržanie týchto pravidiel a podmienok je považované za nedodržanie pravidiel 

a podmienok za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. 

 

Čl. 6 

Zúčtovanie dotácie 

 

1. Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný zúčtovať 

ju s obcou Malá Lehota štvrťročne,  termíny a spôsob zúčtovania dotácie určuje poskytovateľ 

dotácie. 

2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je príjemca 

povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho 

roku. 

 

Čl. 7 

Kontrola použitia dotácie 

 

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto 

VZN vykonáva obec Malá Lehota ( hl. kontrolór obce, starosta, účtovníčka, ) a ostatné 

oprávnené orgány. 

2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a ostatných škol. zariadení je povinný 

predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie 

pridelených finančných prostriedkov. 

 

Čl. 8 

Sankcie 

 

1. Obec Malá Lehota zníži o 25 % prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov 

pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení neefektívneho, nehospodárneho, neúčelného 

a neúčinného vynaloženia pridelených dotácií. Znížená dotácia bude prijímateľovi 

poskytovaná po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom 

nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti. 

2. Obec Malá Lehota zníži o 25 % prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov 

pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení poklesu počtu výkonových ukazovateľov o viac 

ako 20 % z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 

roku a vykázaného podľa Čl. 2 ods. 7 tohto VZN. Znížená dotácia bude prijímateľovi 

poskytovaná po dobu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom 

nasledujúcim po mesiaci, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti. 

3. Sankcia podľa bodu 2 tohto článku sa neuplatní, ak prijímateľ dotácie pri poklese počtu 

výkonových ukazovateľov o viac ako 20 % z pôvodného počtu vykázaného k 15.. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roku a vykázaného podľa Čl. 2 ods. 7 tohto VZN požiada 

poskytovateľa dotácie do 5 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo o poskytovanie 

dotácie na znížený počet výkonových ukazovateľov. Poskytovateľ dotácie zníži prijímateľovi 

dotácie výšku prideľovaných finančných prostriedkov podľa skutočností uvedených v žiadosti 
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prijímateľa od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom boli skutočnosti rozhodné pre 

pridelenie dotácie písomne oznámené poskytovateľovi dotácie. 

4. Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené a použité, je 

prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej dotácie. 

5. O prerozdelení finančných prostriedkov získaných späť do rozpočtu obce uplatnením 

ustanovení v Čl. 7  tohto VZN rozhodne obecné zastupiteľstvo v rozpočtovom roku, v ktorom 

boli získané. 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy neupravené týmto 

VZN sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

 

Čl. 10 

Platnosť a účinnosť 

 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.3/2011, na ktorom sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Malej Lehote na svojom zasadnutí dňa 25.02.2011. 

2. Na tomto VZN sa Obecné zastupiteľstvo v Malej Lehote uznieslo na svojom zasadnutí dňa 

14.12.2012 uznesením č. 29/2012 - 2. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2013. 

 

 

Marta Tisovská 

  starostka obce   

 

Vyvesené:   29.11.2012 

Schválené:   14.12.2012 

Vyhlásené:   15.12.2012 

Nadobúda účinnosť:  01.01.2013 
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Príloha č.1 k VZN č. 2/2012 

Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Lehota 

 

 

Kategória škôl a ZŠ 

 

 

Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa v € 

 

Materská škola 
820 € 

 

Školský klub detí 
500 € 

 

Zariadenie školského stravovania 
246,87 € 

                                                                        


