OBEC VEĽKÝ LIPNÍK

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2019
o financovaní originálnych kompetencií obce Veľký Lipník na
úseku školstva

Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:
Návrh VZN zverejnený na internetovej adrese obce:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom:
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Lipníku dňa:
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Veľký Lipník dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

Schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Veľký Lipník uznesením č. 11/5/2019.

29.11.2019
29.11.2019
10.12.2019
0
10.12.2019
10.12.2019
13.12.2019
17.12.2019
1.1.2020

OBSAH
ÚVODNÉ USTANOVENIA ............................................................................................................ 3
Základné ustanovenia a predmet úpravy ............................................................................... 3
Poskytovateľ a príjemca dotácie ............................................................................................ 3
SPÔSOB POSKYTOVANIA A ZÚČTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV (MŠ, ŠKD, ŠJ) ............ 4
Lehota a výška poskytnutej dotácie ....................................................................................... 4
Zúčtovanie a kontrola použitia dotácie .................................................................................. 4
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE CVČ MIMO ÚZEMIA OBCE VEĽKÝ LIPNÍK
A PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ ....................................................................................... 5
Poskytovanie dotácie pre CVČ mimo územia obce ................................................................ 5
Poskytovanie dotácie pre záujmové vzdelávanie detí ........................................................... 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ........................................................................................................ 6
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia ..................................................................... 6
PRÍLOHY ...................................................................................................................................... 6
Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školy a školského
zariadenia ........................................................................................................................... 7

2

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Lipníku 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 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
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 5/2019
o financovaní originálnych kompetencií obce Veľký Lipník na úseku školstva
1. časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Základné ustanovenia a predmet úpravy
(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 základná škola (ďalej len
„ZŠ“), materská škola (ďalej len „MŠ“), školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) a zariadenie školského
stravovania – školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“). Na území obce nie sú zriadené žiadne súkromné ani
cirkevné školy alebo školské zariadenia.
(2)

Toto všeobecne záväzne nariadenie obce (ďalej len „nariadenie“) určuje:
a) podrobnosti financovania škôl a školských zariadení,
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať školy a školské zariadenia,
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
školského zariadenia (školského klubu detí a zariadenia školského stravovania) pre kalendárny
rok 2020,
d) deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky,
e) financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým pobytom v obci Veľký Lipník, ktoré
navštevujú centrá voľného času (ďalej len „CVČ“) mimo územia obce Veľký Lipník.
§2
Poskytovateľ a príjemca dotácie

(1) Poskytovateľom dotácie je obec Veľký Lipník. Finančné prostriedky na dotáciu na prevádzku a
mzdy sa obci Veľký Lipník 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 sú nasledovné školy a školské zariadenia:
Materská škola (zriaďovateľ obec Veľký Lipník)
Školský klub detí (zriaďovateľ obec Veľký Lipník)
Školská jedáleň (zriaďovateľ obec Veľký Lipník)
CVČ mimo územia obce Veľký Lipník (iný zriaďovateľ podľa zákona).

(3) Príjemca dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na prevádzku a mzdy
školy a školského zariadenia, pre ktoré boli určené. Príjemca dotácie použité finančné prostriedky
vynakladá hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
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2. časť
SPÔSOB POSKYTOVANIA A ZÚČTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV (MŠ, ŠKD, ŠJ)
§3
Lehota a výška poskytnutej dotácie
(1) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo jedného žiaka na kalendárny rok pre
školu alebo školské zariadenie (MŠ, ŠKD, ŠJ) je uvedená v Prílohe č. 1 tohto nariadenia.
(2) Podkladom na stanovenie výšky dotácie na kalendárny rok je počet detí/žiakov školy a školského
zariadenia vždy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa predloženého výkazu
Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.
(3) Celková ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu detí alebo
žiakov vykázaných školou alebo školským zariadením v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k
15. septembru predchádzajúceho roka a ročnej výšky dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa
alebo žiaka podľa Prílohy č. 1 tohto nariadenia.
(4)

Riaditeľ školy predloží obci najneskôr do 15. novembra príslušného kalendárneho roka:
a) údaje o počte detí v škole (Výkaz Škol MŠ SR 40-01 so stavom k 15. septembru príslušného
roka),
b) návrh rozpočtu prímov a výdavkov školy na nasledujúci kalendárny rok.

(5) Za správnosť údajov uvedených v štatistických výkazoch zodpovedá štatutárny zástupca školy a
školského zariadenia.
(6) Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca (vo výške
jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok).
(7) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je príjemca
povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet obce najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho
roku.

§4
Zúčtovanie a kontrola použitia dotácie
(1) Prijímateľ dotácie, ktorému bola poskytnutá, je povinný zúčtovať dotáciu s rozpočtom obce
Veľký Lipník v termíne do 31. marca (za obdobie od 1.1. do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho
roka).
(2) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva obec Veľký Lipník a ostatné oprávnené orgány.
(3) Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky
doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov.
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3. časť
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE CVČ MIMO ÚZEMIA OBCE VEĽKÝ LIPNÍK
A PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ
§5
Poskytovanie dotácie pre CVČ mimo územia obce
(1) Zriaďovateľ CVČ nachádzajúceho sa mimo územia obce Veľký Lipník, môže požiadať obec o
finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí v takomto CVČ, a to na dieťa vo veku od 5 do 15
rokov, ktoré má trvalý pobyt na území obce Veľký Lipník.
(2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy CVČ zriadeného mimo územia
obce Veľký Lipník, ktoré navštevujú žiaci s trvalým pobytom vo Veľkom Lipníku, je určená v prílohe č.
1 tohto nariadenia.
(3)

Zriaďovateľ CVČ predloží obci Veľký Lipník písomnú žiadosť o dotáciu. Súčasťou žiadosti je:
a) zoznam žiakov vo veku od 5 do 15 rokov, na ktoré sa žiada dotácia (s uvedením mena,
priezviska, dátumu narodenia a trvalého pobytu),
b) fotokópia rozhodnutia 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).

(4)

Zriaďovateľ CVČ predloží žiadosť podľa ods. 3:
- najneskôr do 30. júna príslušného roku pre financovanie v danom roku,
- najneskôr do 30. novembra príslušného roku pre financovanie v nasledujúcom roku.

(5) Obec Veľký Lipník po splnení podmienok podľa ods. 3 a 4 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.
(6) Ak o finančné prostriedky na toho istého žiaka požiada viacero CVČ, ktoré žiak navštevuje,
celková výška finančných prostriedkov na jedného žiaka podľa Prílohy č. 1 sa nemení, ale sa podielovo
rovnomerne rozdelí medzi žiadajúce CVČ.
(7) 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.

§6
Poskytovanie dotácie pre záujmové vzdelávanie detí
(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 voľnočasových aktivít,
môžu požiadať o poskytnutie dotácie.
(2) Žiadosť musí byť písomná a musí byť podaná a musí byť podaná do 31. januára príslušného roku
pre financovanie v príslušnom roku. Žiadosť 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).
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(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 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.

4. časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§7
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Veľký Lipník dňa 13.12.2019
uznesením č. 11/5/2019.
(2)

Toto nariadenie ruší:
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľký Lipník č. 4/2017 o financovaní originálnych
kompetencií obce Veľký Lipník na úseku školstva, schválené dňa 14.12.2017,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2015, ktorým sa mení VZN č. 68/2013
o financovaní originálnych kompetencií obce Veľký Lipník na úseku školstva, schválené dňa
11.12.2015.

(3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom vo Veľkom
Lipníku a účinnosť dňa 1.1.2020.

....................................
Ing. Peter Labant
starosta

PRÍLOHY
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Príloha č. 1

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka školy a
školského zariadenia

Škola / školské zariadenie

Počet detí /
žiakov
k 15.9.2019

Materská škola
Školský klub detí
Školská jedáleň pri ZŠ
CVČ na území mimo obce Veľký Lipník
Záujmové vzdelávanie detí

23
40
131
*
*

* nevzťahuje sa
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Výška ročnej
dotácie na
dieťa/žiaka
(€/dieťa/rok)
2 443,48
495,00
416,03
60,00
40,00

Celková výška fin.
prostriedkov pre
školu / šk.
zariadenie
(€/rok)
56 200
19 800
54 500
*
*

