Obec Vysoká nad Kysucou

Všeobecné - záväzné nariadenie č. 1/2020
o financovaní originálnych kompetencií obce
Vysoká nad Kysucou na úseku školstva
a financovaní správy školských objektov

Návrh VZN
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 30. 11. 2020
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 30. 11. 2020
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 30. 11. 2020
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Schválené VZN
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č.: 7/2020-4
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 6
Hlasovanie: ZA - 6, ZDRŽAL SA - 0, PROTI - 0
Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou: 16. 12. 2020
Zvesené z úradnej tabule obce Vysoká nad Kysucou: 5. 1. 2020
VZN nadobúda účinnosť: 01. 01. 2021
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Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká nad Kysucou 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 sa
uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení o financovaní originálnych kompetencií obce
Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov (ďalej len
„VZN“).
§1
Predmet úpravy
1. VZN určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy
a) na dieťa materskej školy (ďalej len MŠ)
b) na žiaka v školskom klube detí (ďalej len ŠKD)
c) na stravníka zariadenia školského stravovania (ďalej len ŠJ)
d) na záujmové vzdelávanie (ďalej len ZV) detí/žiakov od 5 do 15 rokov veku s trvalým
pobytom na území obce v:
- centrách voľného času (ďalej len CVČ)
- školských zariadeniach zriadených obcou – MŠ a základná škola (ďalej len ZŠ)
- občianskych združeniach (ďalej len OZ)
- neziskových organizáciách pôsobiacich na území obce (ďalej len NO)
e) a na financovanie správy školských objektov.
2. Zdrojom dotácie sú finančné prostriedky poukázané obci z výnosu dane z príjmov
fyzických osôb (ďalej DPFO).
3. Finančné prostriedky z výnosu DPFO napočítané vo výnose na dieťa v MŠ, žiaka v ŠKD
a na stravníka v ŠJ sa poskytnú podľa platných koeficientov uvedených v Prílohe č. 1
k nariadeniu vlády č. 664/2004 Z.z. a aktuálne dostupných údajov o výške
predpokladaného jednotkového koeficienta na jedného prepočítaného žiaka (dieťaťa).
4. Finančné prostriedky z výnosu DPFO napočítané vo výnose na ZV sa poskytnú na
krytie priamych i nepriamych nákladov spojených so záujmovým vzdelávaním
nasledovne:
- na bežné výdavky obce, pre zriaďovateľa na nepriame náklady spojené so ZV
- na podporu ZV v obci, pre materskú a základnú školu v obci na ich priame náklady
spojené so ZV
- na podporu ZV v obci, pre iné subjekty v obci na ich priame náklady spojené so ZV
(CVČ, OZ a NO pôsobiace v obci)
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- na podporu ZV podľa požiadaviek iných obcí/miest, na ich priame náklady spojené
so ZV (CVČ a OZ nepôsobiace v obci)
5. Finančné prostriedky na správu školských objektov sa určujú podľa platných
koeficientov uvedených v Prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 664/2004 Z. z. a aktuálne
dostupných údajov o výške predpokladaného jednotkového koeficienta na jedného
prepočítaného žiaka (dieťa) v sume uvedenej v Prílohe č. 1 tohto VZN. Prostriedky sa
tvoria na účte obce a použité budú v súlade s rozpočtovými pravidlami.

§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú:
1. Školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
a) Materská škola pri Základnej škole E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou, Ústredie
č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou a jej elokované pracovisko Vyšný Kelčov č. 658,
023 55 Vysoká nad Kysucou
b) Školská jedáleň, Ústredie č. 286, 023 55 Vysoká nad Kysucou a Výdajná školská
jedáleň, Vyšný Kelčov 658, 023 55 Vysoká nad Kysucou
c) Školský klub detí, Ústredie č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
2. Organizácie poskytujúce ZV:
a) MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
b) CVČ v obci, mimo obce
c) OZ v obci, mimo obce
d) NO pôsobiace v obci
3. Správca školských objektov: Obec Vysoká nad Kysucou

§3
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a ZV je určená v Prílohe č. 1
VZN.
2. Výška dotácie sa poskytuje:
a) príjemcom podľa §2 odsek. 1) písm. a), b), c) na nasledujúci kalendárny rok na počet
detí podľa EDU zberu údajov k 15. 9. aktuálneho školského roka:
- na deti v MŠ podľa počtu prijatých deti do MŠ
- na deti v ŠKD podľa počtu prijatých detí do ŠKD
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- na stravníka v ŠJ podľa počtu žiakov ZŠ (potencionálni stravníci) a počtu deti v MŠ
b) príjemcom podľa § 2 odsek 2 ak o to požiadajú v termíne:
- príjemca podľa §2 odsek 2, písm. a) najneskôr do 31. 1. 2021 - na obdobie január
až jún aktuálneho roka (6 mesiacov do ukončenia aktuálneho školského roka)
- príjemca podľa §2 odsek 2, písm. a), b), c), d) najneskôr do 30. septembra
príslušného kalendárneho roka - na celé obdobie aktuálneho školského roka (10
mesiacov)
3. Prijímatelia dotácie podľa §2 sú oprávnení použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov a pri jej použití musia zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia.
4. Prijímatelia dotácie podľa §2 písm. 2) sú oprávnení požiadať o dotáciu na jedno
dieťa/žiaka iba jeden krát, t. j. na jeden záujmový útvar v školskom roku.
5. Ak už bola poskytnutá dotácia niektorému prijímateľovi, ktorý požiadal o dotáciu na
dieťa/žiaka skôr, bude druhému žiadateľovi zamietnutá.
6. V prípade, že dotácia určená na príslušný kalendárny rok 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. O použití dotácie vedie
prijímateľ dotácie evidenciu, ktorú je schopný na požiadanie poskytovateľa predložiť ku
kontrole.

§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1. Obec poskytne príjemcovi podľa §2 ods. 1) dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny
z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného mesiaca.
2. Obec poskytne príjemcovi podľa §2 ods. 2) dotáciu po schválení jeho žiadosti Obecným
zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou:
a) na obdobie aktuálneho roka do 5 dní od schválenia žiadosti,
b) na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka do 15. 1. nasledujúceho kalendárneho
roka.

§5
Požiadavky na získanie dotácie na záujmové vzdelávanie
1. Žiadosť o dotáciu na záujmové vzdelávanie predkladá:
a) štatutár v prípade ZŠ a MŠ
b) zriaďovateľ, resp. štatutár v prípade CVČ
c) štatutár v prípade OZ
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d) štatutár alebo iná poverená osoba v prípade NO
2. Žiadateľ o dotáciu predloží obci žiadosť (podľa Prílohy č. 2 k tomuto VZN), ktorá musí
obsahovať tieto údaje:
a) identifikačné údaje žiadateľa,
b) počet detí/žiakov (na činnosť, ktorých požaduje dotáciu),
c) menný zoznam detí/žiakov navštevujúcich krúžok (Príloha č. 3 k tomuto VZN)
d) doklad o zápise obsahujúci identifikačné údaje dieťaťa/žiaka,
e) preukázanie a opis, obsah vykonávanej záujmovej činnosti, periodicita v týždni
a počet hodín záujmového vzdelávania,
f)

výška požadovanej dotácie,

g) čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka, ktorému bude záujmové
vzdelávanie poskytované s vyhlásením, že sa na tejto aktivite dieťa/žiak bude
zúčastňovať pravidelne minimálne 1x do týždňa počas celého podporovaného obdobia
a že vydal súhlas na započítanie do zberu údajov pre financovanie záujmového
vzdelávania len tomuto jednému zariadeniu, organizácii (Príloha č. 4 k tomuto VZN)
h) vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči obci žiadne záväzky
3. Poskytnutie dotácie je viazané na schválenie Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad
Kysucou.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka
v školských zaradeniach a ZV, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa
vzťahujú príslušné právne predpisy zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Týmto VZN obce Vysoká nad Kysucou č. 1/2020 o financovaní originálnych
kompetencií obce Vysoká nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy
školských objektov sa ruší:
a) VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou
na úseku školstva a financovaní správy školských objektov,
b) Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká
nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov
c) Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká
nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov,
d) Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká
nad Kysucou na úseku školstva a financovaní správy školských objektov.
5

3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou
Uznesením číslo 7/2020-4 zo dňa 15. 12. 2020.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2021.

Mgr. Anton Varecha
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 1/2020

1) Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa jednotkového koeficientu na
rok 2021 je vo výške 91,81 Eur/dieťa/žiaka

Škola a školské zariadenia

Dotácia na dieťa/žiaka
v EUR

Materská škola

2 506,41

Školská jedáleň

165,26

Školský klub

550,86

2) Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie

Dotácia na dieťa/žiaka
v EUR

Záujmový útvar
Základná škola, materská škola, CVČ, OZ,
nezisková organizácia pôsobiaca v obci

50,00 Eur

3) Tvorba prostriedkov na správu školských objektov v roku 2021

Správca školských objektov

Tvorba na dieťa/žiaka
v EUR
137,72 Eur

Obec Vysoká nad Kysucou
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Príloha č. 2 k VZN č. 1/2020

ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE
Z ROZPOČTU OBCE VYSOKÁ NAD KYSUCOU

na záujmové vzdelávanie detí a žiakov s trvalým pobytom na území obce Vysoká nad
Kysucou, ktorí navštevujú zariadenie/organizáciu: ............................................................
Oblasť:
záujmové vzdelávanie detí
Žiadateľ:
(názov, obchodné meno)
Právna forma:
Štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, funkcia):
Adresa žiadateľa:
Bankové spojenie a
číslo účtu žiadateľa (IBAN):
IČO:
DIČ:
Kontakt - tel., e-mail,
webová stránka:
Účel dotácie:

Obdobie, na ktoré sa poskytnutie
dotácia žiada (podčiarknúť):
Počet detí/žiakov, na ktoré sa
žiada poskytnutie dotácie:

Záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 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 na rok
.................
a) január – jún
b) september - december

Požadovaná výška dotácie:
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Prílohy:
1. Stručná charakteristika poskytovanej záujmovej činnosti, periodicita, rozsah hodín a
odôvodnenie žiadosti
2. Vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči obci žiadne záväzky
3. Kópia zriaďovacej listiny alebo inej listiny potvrdzujúcej existenciu a zameranie
organizácie
4. Kópia potvrdenia o zaradení CVČ do siete škôl a školských zariadení SR – v prípade, že
je žiadateľom CVČ
5. Menný zoznam detí navštevujúcich záujmové útvary
6. Kópie dokladov pre všetky deti zo zoznamu, ktoré potvrdzujú ich prijatie do
krúžku/záujmového útvaru (Rozhodnutie o prijatí dieťaťa/žiaka)
7. Čestné prehlásenie rodiča

Miesto a dátum: ..............................................................

...................................................................................
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka organizácie
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Príloha č. 3 k VZN č. 1/2020

Menný zoznam detí/žiakov navštevujúcich záujmové útvary zariadenia/organizácie:
............................................................... v ........................................................................,
na ktoré sa žiada dotácia.

meno, priezvisko

adresa trvalého
bydliska

dátum narodenia

Miesto, dátum: ...................................................
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názov krúžku
/záujmového útvaru

...................................................
Pečiatka a podpis štatutára

Príloha č. 4 k VZN č. 1/2020

Čestné vyhlásenie
pre zber údajov podľa č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o financovaní školských
zariadení.
Dieťa (meno a priezvisko).

..................................................................................

Dátum narodenia:

..................................................................................

Trvale bytom:

..................................................................................

v školskom roku

................../..........

navštevuje záujmový krúžok: ...................................................................................
v zariadení, organizácii:

...................................................................................

adresa zariadenia, organizácie: ....................................................................................

Vyhlasujem, že súhlas
na
započítanie do zberu údajov pre financovanie záujmového
vzdelávania sme poskytli len tomuto jednému zariadeniu, organizácii a čestne prehlasujem, že
sa dieťa bude záujmového vzdelávania zúčastňovať pravidelne minimálne 1x do týždňa počas
celého podporovaného obdobia

Meno a priezvisko rodiča ....................................................................

V ............................................................. dňa: .....................

..............................................
Podpis zákonného zástupcu
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