Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubotice č. 1/2022
o určení výšky finančného príspevku na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Obec Ľubotice v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení § 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, zákona č.564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 vydáva toto VZN
o určení výšky finančného príspevku na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Predmetom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku a spôsob použitia
finančného príspevku na prevádzku a mzdy materskej školy, školského klubu detí, zariadenia
školského stravovania pre žiakov ZŠ zriadených na území obce Ľubotice, ktorých zriaďovateľom
je obec Ľubotice.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1.Finančný príspevok na mzdy je určený na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a
príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského
zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, výdavky na poistné a
príspevky do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy a školského zariadenia.
2. Finančný príspevok na prevádzku je určený na bežné výdavky škôl a školských zariadení
podľa čl.1 tohto VZN a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR
v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby. Ďalej zahŕňa výdavky na odstupné a
odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov, maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej
zmluve vyššieho stupňa, výdavky na nemocenské dávky a úrazové hradené zamestnávateľom
podľa osobitných predpisov v položkách 640.
3. Výkonový ukazovateľ je počet detí, žiakov v škole a v školskom zariadení.
4. Príjemca finančného príspevku pre školy a školské zariadenia podľa čl. 1 tohto VZN je :
Materská škola Ľubotice
Základná škola Ľubotice
5. Počet detí a žiakov rozhodujúcim pre pridelenie finančného príspevku na mzdy a prevádzku v
aktuálnom kalendárnom roku je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
vykázaný v štatistickom „ Výkaze škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01“.

Článok 3
Výška, účel a použitie dotácie
1. Ročná výška finančného príspevku pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu
výkonových ukazovateľov (počet detí, žiakov školách a školských zariadeniach) a ročnej výšky
finančného príspevku na dieťa /žiaka určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení.
Ročný finančný príspevok sa zaokrúhľuje na celé eura podľa matematických pravidiel
zaokrúhľovania.
2. Obec Ľubotice určuje nasledovnú výšku finančného príspevku na kalendárny rok na prevádzku a
mzdy na jedno dieťa, na jedného žiaka ( t. j. na jeden výkonový ukazovateľ) :

Výška dotácie na dieťa/žiaka
v školách a školských
zariadeniach v
zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Ľubotice

Kategória školy,
školského zariadenia

2 900,00
Dieťa materskej školy
Na činnosť školského klubu detí
podľa počtu prijatých detí

592,00

Potenciálny stravník – žiak ZŠ

185,00

3. Príjemca finančného príspevku je oprávnený použiť príspevok len na úhradu mzdových
a prevádzkových nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a
účelnosť jej použitia.
4. Finančný príspevok je možné použiť do konca kalendárneho roka. V prípade, že príspevok nebude
vyčerpaný do 31.12. bežného roka je príjemca povinný nevyčerpanú časť príspevku vrátiť na účet
obe Ľubotice do 31.12. bežného roka.
5. V prípade poskytnutia podielových daní obci Ľubotice v sume nižšej ako 100% z priznanej výšky
podielových daní v príslušnom kalendárnom roku, sa príjemcom dotácie zníži jej výška rovnakým
percentuálnym podielom, najneskôr v mesiac december príslušného roka.
Článok 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1. Obec Ľubotice poskytne finančný príspevok príjemcom podľa čl. 2 bodu 4 mesačne vo výške 1/12
ročnej výšky dotácie do 30.dňa príslušného mesiaca prevodom na účet príjemcu dotácie.

Článok 5
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva obec Ľubotice prostredníctvom hlavného kontrolóra obce a poverených pracovníkov
obecného úradu.
2. Príjemca finančného príspevku je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne,
efektívne, účinne a účelné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzne nariadenie obce Ľubotice č. 6/2015 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Ľubotice.
2. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1.4.2022.

V Ľuboticiach, 14.3.2022

JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

