Obecné zastupiteľstvo obce Trstín vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.
2 a ods. 12 písm. d) 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, § 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:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 85/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školských
zariadení na území obce Trstín pre rok 2021.

Článok 1
Predmet úpravy
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) v súlade s § 6
ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, je
určenie podrobností financovania, určenie výšky finančných prostriedkov a účelu
použitia tejto dotácie na mzdy a prevádzku pre materské školy (MŠ) a školské
zariadenia (ŠZ) zriadených na území obce Trstín (ďalej len „obec“).

2. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na :
a) materskú školu a školské zariadenia (ŠKD a ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou Trstín.

Článok 2
Príjemca dotácie a účel jej použitia
1. Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy,
školského klubu detí a zariadenia školského stravovania zriadených na území obce
Trstín, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVV a Š SR) zaradené do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky.
2. Príjemcom dotácie je:
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou
Trstín 457, súčasťou ktorej sú MŠ a ŠZ – ŠKD a ŠJ.
3. Finančné prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky:
a) na mzdy, ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom
financií SR v rozpočtovej klasifikácii 610, 620.
b) na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré zodpovedajú
ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej
klasifikácii 630, 640.
4. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na účel
uvedený v čl. 2 odsek 3. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené
hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
Článok 3
Predloženie údajov
1. Výška dotácie pre materskú školu a zariadenie školského stravovania v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určovaná počtom detí a počtom žiakov základnej
školy na základe zberu údajov v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie
dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku.
2. Pre ŠKD v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je dotácia stanovená na počet žiakov na
základe zberu údajov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý je
rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku, napr. protokol
o zbere údajov = EDUZBER, resp. štatistický výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 3-01.
3. Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci, prijatí do
školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy.
4. Prijímateľ dotácie podľa tohto VZN, oznámi údaje zriaďovateľovi podľa bodov 1 až 2
tohto článku najneskôr do 1. novembra kalendárneho roka.
5. Povinnosťou ZŠ s MŠ je vypracovať Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na príslušný
kalendárny rok a na dva po ňom nasledujúce roky. V ňom navrhne objem finančných
prostriedkov pre MŠ a školské zariadenia. Návrh rozpočtu v predpísanej štruktúre
predloží v termíne podľa rozpočtového harmonogramu obce.
6. Obec návrh rozpočtu posúdi a objem finančných prostriedkov pre MŠ a ŠZ určí na
základe nevyhnutných potrieb finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, pričom
zohľadní výpočet finančných súm podľa ods. 1 a 2 tohto článku. Takto určený objem

finančných prostriedkov bude zapracovaný do rozpočtu obce, ktorý prerokuje
a schváli obecné zastupiteľstvo.
Článok 4
Výška dotácie a spôsob jej poskytovania
1. Obec Trstín stanovuje dotáciu na financovanie nákladov:
1.1. na mzdy a prevádzku MŠ pri ZŠ Trstín:
a) na deti, podľa počtu detí prijatých do MŠ podľa stavu k 15.9.2020
b) výška finančných prostriedkov na jedno dieťa na rok je 2.705,74 €
c) ročná výška dotácie 167.756,00 €
1.2. na mzdy a prevádzku Školského klubu detí pri ZŠ Trstín:
a) na žiakov, podľa počtu žiakov prijatých do ŠKD podľa stavu k 15.9.2019
b) výška finančných prostriedkov na jedno dieťa na rok je 562,89 €
c) ročná výška dotácie je 54.600,00 €
1.3. na mzdy a prevádzku zariadenia školského stravovania žiakov ZŠ Trstín:
a) na žiakov ZŠ, podľa celkového počtu žiakov ZŠ podľa čl.3 ods.1
b) výška finančných prostriedkov na jedného žiaka na rok je 309,54 €
c) ročná výška dotácie 78.004,00 €
Vzorec pre výpočet:
Počet žiakov x jednotkový koeficient x koeficient z prílohy č. 3 NV č.668/2004 = Ročná
dotácia.
Celková suma finančných prostriedkov za rok sa poskytuje v celých eurách po matematickom
zaokrúhlení súčinu je pre rok 2021 vo výške 300.360,00 €.
2. Dotácia na mzdy a prevádzku sa poskytuje prijímateľovi dotácie na jeho výdavkový
účet mesačne vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie, v termíne do 25. dňa príslušného
mesiaca okrem mesiaca december, kedy dotácia bude poskytnutá do 10. decembra.
Článok 5
Zúčtovanie dotácie
1. Ročná výška dotácie podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Prijímateľ,
ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný predložiť jej zúčtovanie v termíne do
25.1.2022.

2. V prípade, že prijímateľ dotácie nevyčerpá pridelenú dotáciu v plnej výške, je povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.
Článok 6
Kontrola použitia dotácie a sankcie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór obce
b) ostatné oprávnené orgány
2. Prijímateľ finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy MŠ a školských
zariadení je povinný predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne,
účelne a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
3. V prípade porušenia pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky
pridelené a použité, je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene
použitej dotácie.
Článok 7
Prechodné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce
Trstín dňa 08.12.2020 uznesením OZ.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.01.2021
3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Všeobecne
záväzné nariadenie č. 78/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materských škôl a žiaka školských zariadení na území obce Trstín.
4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo Obce Trstín.
V Trstíne, dňa 09.12.2020

Peter Hlávek
starosta obce v.r.
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