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Obecné zastupiteľstvo v Klokoči podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 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
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Klokoč a o financovaní centier
voľného času mimo územia obce Klokoč
1. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(1)

Toto všeobecne záväzne nariadenie obce (ďalej len „nariadenie“) určuje
a) výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Klokoč, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej
republiky,
b) financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Klokoč, ktoré
navštevujú centrá voľného času (ďalej len „CVČ“) mimo územia obce Klokoč.

§2
Poskytovateľ a príjemca dotácie
(1) Poskytovateľom dotácie je obec Klokoč. Finančné prostriedky na dotáciu na prevádzku a mzdy
sa obci Klokoč poukazujú podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
(2)

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
a) materská škola,
b) zariadenie školského stravovania,
c) centrum voľného času.
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2. časť
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV MATERSKEJ ŠKOLE A ŠKOLSKÝM
ZARIADENIAM V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE
§3
Výška a účel dotácie
(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č.1 tohto nariadenia.
(2) Podkladom na stanovenie výšky dotácie na bežný rok je počet žiakov materskej školy a detí
školského zariadenia vždy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa predloženého
výkazu Škôl 40-01 MŠ SR. Pre zariadenie školského stravovania pri materskej škole sú finančné
prostriedky zahrnuté vo finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre materskú školu.
(3) Príjemca dotácie je v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov oprávnený použiť dotáciu ako
doplnkový zdroj, a to len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov a na financovanie výchovnovzdelávacie procesu v MŠ a školských zariadeniach. Pri využití dotácie sa musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.

§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
(1) Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca (vo výške
jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok). Dotácia pre Materskú školu bude vedená na
účte obce a bude priebežne mesačne čerpaná v jednej dvanástine z dotácie na príslušný kalendárny
rok.
(2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je príjemca
povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

3. časť
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV CENTRÁM VOĽNÉHO ČASU MIMO ÚZEMIA
OBCE KLOKOČ
§5
Výška a účel dotácie
(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy CVČ zriadeného na území mimo
obce Klokoč, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom v Klokoči, je určená v prílohe č.1 tohto
nariadenia.
(2) Príjemca dotácie je v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov oprávnený použiť dotáciu ako
doplnkový zdroj, a to len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov a na financovanie výchovnovzdelávacie procesu v školskom zariadení. Pri využití dotácie sa musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účelnosť jej použitia
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§6
Termín a spôsob poskytovania dotácie
(1)
je:

Riaditeľ, resp. zriaďovateľ CVČ predloží obci Klokoč písomnú žiadosť o dotáciu. Súčasťou žiadosti
a) zoznam žiakov vo veku od 5 do 15 rokov (s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia
a trvalého pobytu),
b) rozhodnutie Ministerstva školstva SR o zaradení CVČ do siete škôl a školských zariadení,
c) fotokópia rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ na daný školský rok,
d) fotokópia prihlášky žiaka do CVČ na daný šk. rok (podpísanej zákonným zástupcom žiaka).

(2) Riaditeľ, resp. zriaďovateľ CVČ predloží žiadosť podľa ods. 1 najneskôr do 30.10. príslušného
roka.
(3) Obec Klokoč poskytne CVČ dotáciu na základe dohody – Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov, ktorej súčasťou bude úprava podmienok ohľadom kontroly použitia dotácie, jej
zúčtovania a spôsob vrátenia finančných prostriedkov v prípade, ak žiak prestane byť členom CVČ.
(4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je príjemca
povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

4. časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§7
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je na požiadanie povinný
predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne a účelné vynaloženie pridelených
finančných prostriedkov.
(2) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokoč dňa 25.6.2019
uznesením č. 45/2019.
(3) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokoč č. 4/2013 o poskytovaní výšky
dotácie na žiaka navštevujúceho CVČ.
(4) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Klokoči a
účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.

...........................................
Radoslav Hruška
starosta
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Príloha č. 1
Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokoč a CVČ nezriadených obcou Klokoč

Škola alebo školské zariadenie
Materská škola + školská jedáleň
CVČ na území mimo obce Klokoč

Dotácia na prevádzku a mzdy (v €)
60

5

