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Obecné zastupiteľstvo obce Bátka vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1190 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

v y d á v a toto

V Š E OB E C N E Z Á V Ä Z N É N A R IA D E N IE
č. 2 / 2019
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení na rok 2019 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti
obce Bátka
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) obce určuje výšku a účel a termín
poskytnutia finančných prostriedkov a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy
zamestnancov na dieťa materskej školy a na dieťa / žiaka školských zariadení so sídlom na
území obce Bátka, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR(ďalej len MŠVVaŠ SR)zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
§2
Úvodné ustanovenia
Toto VZN určuje:
a) podrobnosti financovania Základnej školy – Alapiskola Bátka, Bátka č.170,
Materskej školy – Óvoda Bátka, Bátka č.54, školské jedálne pri Základnej škole a pri
Materskej škole, školského klubu detí pri ZŠ Bátka v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Bátka.
b) Lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD Bátka
c) Výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy a prevádzku na
dieťa/žiaka ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠKD Bátka
d) Deň v mesiaci, v ktorom územná samospráva – obce poskytne finančné prostriedky na
účet ZŠ a ŠJ MŠ.
§2a
Podrobnosti financovania
Dotácia na mzdy zahŕňa bežné výdavky definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej
klasifikácii rozpočtovej klasifikácii v kategórii:
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610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania,
620 – poistné a príspevok do poisťovní
Dotácia na prevádzku zahŕňa bežné výdavky definované Ministerstvom financií SR
v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácii v kategórii:
630 – tovary a služby (špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie),
640 – bežné transfery (na odstupné, odchodné, výdavky na nemocenské).
Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality v štátnych školách
v zriaďovateľskej i územnej pôsobnosti obce Bátka.
§2b
Lehota na predloženie údajov
Zbierajú sa údaje o počte detí a žiakov k 15.septembra predchádzajúceho kalendárneho
roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v nasledujúcom roku
na základe zberu údajov v štatistickom výkaze ministerstva školstva (Škol 40-01) pre deti
/žiakov v ZŠ, ŠKD, MŠ a ŠJ.
§2c
Výška finančných prostriedkov (dotácie)
Poskytovateľom finančných prostriedkov je obec Bátka. Finančné prostriedky sa poskytujú
formou dotácií. Žiadateľom a prijímateľom finančných prostriedkov pre školy a školské
zariadenia podľa tohto VZN je ZŠ ako samostatný právny subjekt a MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Bátka.
Obec je povinná školám a školským zariadeniam vo svojej územnej a zriaďovateľskej
pôsobnosti oznámiť výšku finančných prostriedkov na kalendárny rok (na mzdy a prevádzku
ZŠ, ŠKD, ŠJ ZŠ, MŠ a ŠJ MŠ Bátka) najneskôr do 31.januára príslušného kalendárneho roka.
Podmienkou na pridelenie dotácie zriaďovateľovi je predloženie žiadosti riaditeľa školy.
Obec Bátka pri určovaní výšky dotácie na mzdy a prevádzku na jedno dieťa určuje dotáciu
v zmysle zákona č.597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení aktuálneho
Nariadenia vlády č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
(NV č.415/2012 Z.z.) v znp a počtu detí k 15.septembru predošlého kalendárneho roka.
§2d
Poskytnutie dotácie – deň v mesiaci
Obec poskytne finančné prostriedky ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD mesačne, najneskôr 25.deň v mesiaci,
ak prijímateľ dotácie splnil všetky podmienky určená vo VZN.
Dotácia bude poskytovaná prijímateľovi mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na
príslušný kalendárny rok na účet ZŠ, MŠ a ŠJ.
Výška dotácie môže byť upravená v priebehu roka podľa zmeny rozpočtu obce alebo od
závislosti objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z príjmov
fyzických osôb dodatkom k VZN obce.
§3
Použitie dotácie
Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť pridelené finančné prostriedky len na úhradu mzdových
nákladov a prevádzkových nákladov. Použité finančné prostriedky – dotácie musia byť
vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
Nedodržanie uvedených pravidiel (použitie dotácie) sa považuje za porušenie finančnej
disciplíny.
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§4
Zúčtovanie dotácie
Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku, ktorému bola dotácia poskytnutá (§ 2c a § 2d), je
povinný zúčtovať dotáciu s obcou Bátka štvrťročne – termíny a spôsob zúčtovania dotácie
určuje poskytovateľ dotácie. V prípade, tže dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného
kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do
31.12. príslušného kalendárneho roka.
§5
Kontrola použitia dotácie
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva obec Bátka orgánmi obce (kontrolór obce) a ostatné oprávnené orgány štátu.
Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školských zariadení je povinný predložiť
všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených
finančných prostriedkov a zabezpečenie plnenia záväzných ukazovateľov stanovených
zriaďovateľom.
§6
Záverečné ustanovenia
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa / žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Bátka, neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy SR.
Týmto všeobecne záväzným nariadením v celom rozsahu rušia doterajšie VZN týkajúce sa
určenia výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa/žiaka školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka.
§7
Platnosť a účinnosť
VZN 2/2019 bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Bátke dňa 14.12.2018
Uznesením č. 83/2018.
VZN nadobúda účinnosť 1.1.2019
V Bátke, dňa 14.12.2018

Peter H e n c z
Starosta obce
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Tabuľka č.1
Index j
3
6
9
14
19

Subjekt k indexu
Dieťa materskej školy (MŠ)
Na činnosť ŠKD podľa počtu žiakov ZŠ
Potenciálny stravník – žiak ZŠ
Na záujmové vzdelávanie detí v CVČ
Na správu školských objektov podľa počtu detí MŠ
a žiakov ZŠ v Zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Poč. os Koeficient
47
27,3
50
1,8
520
1,5

Výpočet: PPŽ 3533,20 x jednotkový koeficient (84,16) = 297354,11 Eur.
Táto suma predstavuje výšku dotácie z podielových daní na školstvo.

Tabuľka č.2 Materská škola
Subjekty
MŠ
ŠJ MŠ
Objekt
MŠ
Spolu

Koef.
Podľa
NV
27,3
1,8
1,5

Koef.
€ za
SR
84,16
84,16
84,16

Počet detí
a žiakov k
15.09.2018
47
47
47

Zaokrúhlene
V€
107985,00
7120,00
5933,00
121039,-

Tabuľka č. 3 Základná škola
Subjekty
ŠKD
ŠJ ZŠ
Objekty
ZŠ
Spolu

MŠ

Koef.
Podľa
NV
6
1,8
1,5

Koef.
€ za
SR
84,16
84,16
84,16

Počet detí
a žiakov k
15.09.2018
50
520
520

Zaokrúhlene
V€
25248,00
78774,00
65645,00
169667,00

121 039,00
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ZŠ

169 667,00

Spolu: 290 706,00€
Dotácia na rok 2019 na prevádzku a mzdy na jedno dieťa materskej školy, jedno dieťa
ŠKD, a jedného žiaka – potenciálneho stravníka ŠJ ZŠ, ŠJ MŠ na rok a na všetky deti
a žiakov v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bátka.
V Bátke, dňa 29.11.2018

Peter H e n c z
Starosta obce
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