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Obec Veľký Lipník vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 a §11 ods. 4, písm. g) zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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

v y d á v a

všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 4/2017
o financovaní originálnych kompetencií obce Veľký Lipník na úseku školstva
________________________________________________________________________

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Obec Veľký Lipník (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom Základnej školy s materskou
školou Veľký Lipník č. 45 (ďalej len „ZŠ s MŠ“) s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou
sú materská škola (ďalej len „MŠ“), školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) a zariadenie
školského stravovania – školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“)
MŠ, ŠKD a ŠJ sú v originálnej kompetencii Obce Veľký Lipník.
2. Na území obce nie sú zriadené súkromné alebo cirkevné základné školy a školské
zariadenia.
3. Obec nie je zriaďovateľom centra voľného času (ďalej len „CVČ“) a na jej území nie je
zriadené iné CVČ.
Čl. 2
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na
dieťa MŠ, žiaka ŠKD, stravníka v ŠJ a na správu školských objektov
b) účel a použitie finančných prostriedkov
c) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie MŠ, ŠKD, ŠJ
d) deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky ZŠ s MŠ
e) podmienky poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce v CVČ a mimo CVČ.
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Čl. 3
Účel finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD,
stravníka v ŠJ a na správu školských objektov
1. Finančné prostriedky sa poskytujú obci z rozpočtu Slovenskej republiky podľa Nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
v znení neskorších predpisov.
2. Finančné prostriedky sú určené na
a) mzdy a prevádzku MŠ, ŠKD a ŠJ, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ,
b) správu školských objektov, ktoré sú v správe ZŠ s MŠ.
3. Finančné prostriedky na mzdy predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú
ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii
v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii
620 – poistné a príspevok do poisťovní.
4. Finančné prostriedky na prevádzku predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú
ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii
v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (napr. odchodné,
odstupné, nemocenské a pod.).
5. Finančné prostriedky na správu školských objektov predstavujú výdavky spojené so
správou objektov v ktorých sú umiestnené ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ.
6. Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v CVČ predstavujú výdavky na detí
s trvalým pobytom na území obce vo veku od 5 do 15 rokov na ich záujmové vzdelávanie
v CVČ.
Čl. 4
Použitie finančných prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ŠKD, stravníka v ŠJ a na správu
školských objektov
1. Na použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Príjemca finančných prostriedkov je oprávnený použiť ich len na určený účel a pri ich
použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť.
3. Finančné prostriedky je možné použiť do 31. decembra príslušného kalendárneho roka
v ktorom boli pridelené. V prípade, že pridelené finančné prostriedky nebudú vyčerpané do
31. decembra príslušného roka je príjemca povinný vrátiť ich na účet obce do 31.
decembra príslušného kalendárneho roka.
Čl. 5
Výška a termín poskytnutia finančných prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ŠKD,
stravníka v ŠJ a na správu školských objektov
1. Rozhodujúcim ukazovateľom pre pridelenie finančných prostriedkov v aktuálnom
kalendárnom roku je počet detí /žiakov uvedených v zbere údajov v štatistickom výkaze
Škôl MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Ročná výška finančných prostriedkov pre príslušne zariadenie (MŠ, ŠKD, ŠJ) sa určí ako

Obec Veľký Lipník

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
VEĽKÝ LIPNÍK č. 2/2017

VZN
2/2017

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Veľký Lipník

Strana
4/6

súčin počtu detí/žiakov v danom zariadení podľa bodu 1. a ročnej výšky finančných
prostriedkov na jedno dieťa/žiaka príslušného zariadenia, ktorá je určená v Prílohe č. 1
tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3. Finančné prostriedky určené podľa bodu 2 budú poskytované prijímateľovi mesačne do
25. dňa v mesiaci, vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky.
Čl. 6
Spolupôsobenie a lehoty na predloženie údajov
1. Riaditeľ ZŠ s MŠ, ktorej súčasťou sú MŠ, ŠKD a ŠJ predloží obcí najneskôr do 15.
novembra príslušného kalendárneho roka:
a) údaje o počte detí v MŠ, ŠKD, ŠJ na nasledujúci kalendárny rok (Výkaz Škôl MŠ SR
40-01 so stavom k 15. septembru príslušného roka)
b) návrh rozpočtu prímov a výdavkov MŠ, ŠKD a ŠJ na nasledujúci kalendárny rok
-3Čl. 7
Podmienky poskytovania finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v CVČ
1. Zriaďovateľ CVČ môže požiadať obec o finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie
detí v takomto CVČ, na dieťa vo veku od 5 do 15 rokov, ktoré má trvalý pobyt na území
obce Veľký Lipník
2. Žiadosť musí byť písomná, a musí obsahovať:
a) zoznam detí na ktoré žiada zriaďovateľ CVČ dotáciu, adresu ich trvalého pobytu
a dátum narodenia
b) fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ
c) fotokópiu zriaďovacej listiny CVČ
3. Žiadosť podľa odseku 1 a 2 musí byť podaná:
- do 30. júna príslušného roku pre financovanie v danom roku
- do 15. novembra príslušného roku pre financovanie v nasledujúcom roku
4. Obec poskytne zriaďovateľovi CVČ, po splnení podmienok uvedených v ods. 1 až 3,
finančné prostriedky na jedno dieťa a príslušný kalendárny rok vo výške určenej v Prílohe
č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
5. Ak o finančne prostriedky na to isté dieťa požiada viacero CVČ, ktoré dieťa navštevuje,
celková výška finančných prostriedkov podľa Prílohy č. 1 sa nemení, ale sa podielovo
rovnomerne rozdelí medzi žiadajúce CVČ.
6. Podmienky a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov budú bližšie špecifikované
v zmluve uzatvorenej so zriaďovateľom CVČ (výška prostriedkov, termín poskytnutia,
účel a použitie, podmienky vyúčtovania, spôsob kontroly, ...), a to v súlade s platným VZN
obce č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce Veľký Lipník).
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Čl. 8
Podmienky záujmového vzdelávania detí mimo CVČ
1. Právnické subjekty, ktoré majú sídlo na území obce a pracujú na území obce s deťmi od 5
do 18 rokov na úseku športových, kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a iných voľno
časových aktivít, môžu požiadať o poskytnutie dotácie.
2. Žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať:
a) zoznam detí, ktoré navštevujú žiadateľom organizovanú aktivitu, s adresou ich
trvalého pobytu a dátumu narodenia
b) fotokópiu Súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa s navštevovaním organizovanej
aktivity
c) návrh rozpočtu žiadanej aktivity (použitia žiadaných finančných prostriedkov)
a musí byť podaná:
- do 31. januára príslušného roku pre financovanie v príslušnom roku
3. Obec poskytne žiadateľovi, po splnení podmienok uvedených v ods. 1 až 2 finančné
prostriedky na jedno dieťa a príslušný kalendárny rok vo výške určenej v Prílohe č. 1 tohto
všeobecne záväzného nariadenia.
4. Ak o finančné prostriedky na to isté dieťa požiada viacero subjektov, alebo na viacero
aktivít jeden subjekt, celková výška finančných prostriedkov podľa Prílohy č. 1 sa nemení,
ale sa podielovo rovnomerne rozdelí.
5. Bližšie sú podmienky a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov upravené v platnom
VZN obce č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce Veľký Lipník.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Lipník dňa 14.12.2017
uznesením č. 9/4/2017
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 68/2013 schválené dňa 26.04.2013.
Vo Veľkom Lipníku, dňa 14.12.2017
Ing. Peter Labant
starosta obce
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obce

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ, žiaka ŠKD, stravníka ŠJ, na
správu školských objektov, na záujmové vzdelávanie detí v CVČ a mimo CVČ na rok 2018
Škola, zariadenie
Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň
Záujmové vzdelávanie detí v
CVČ
Záujmové vzdelávanie detí
mimo CVČ



Počet
detí/žiakov
k 15. 9. 2017
23
30
129
*
*

Výška finančných
prostriedkov na jedno dieťa
a rok [Eur/dieťa/rok]
1913,04.500.333,33.60.-

Celková výška finančných
prostriedkov pre školu,
zariadenie [Eur/rok]
44 000.15 000.43 000.-

40.-

do určenej vekovej kategórie patria detí, ktoré stanovený vek spĺňajú k 15.9. roku , v ktorom
je podávaná žiadosť o financovanie

Ing. Peter Labant
starosta obce

