Obec Blatné, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov, § 6 ods. 12 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 toto:

Všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2021 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

Zverejnený návrh bude prerokovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.01.2021

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese dňa: 13.01.2021
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (včítane): 22.01.2021
Doručené pripomienky (počet): 1
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom obce Blatné: 28.01.2021 Uznesením č. 6/2021 Z. zo dňa
28.01.2021
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Blatné dňa: 01.02.2021
VZN nadobúda účinnosť dňa: 16.02.2021

Článok I.

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce
Blatné, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.
Toto VZN ďalej určuje:
a. Podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov
b. Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.

Článok II.
Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

1.) Poskytovateľom dotácie je Obec Blatné.
2.) Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN je:
a. Základná škola s právnou subjektivitou a školské zariadenie v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce (ďalej len „príjemca“): Školský klub detí pri ZŠ Blatné, Šarfická
301/35 Obec Blatné,
b. Obec Blatné za materskú školu a školské zariadenia bez právnej subjektivity (ďalej len
„zriaďovateľ“):
i. Materská škola, Ulica Antona Vosátka 361/2 Obec Blatné,
ii. Školská jedáleň pri MŠ Blatné, Ulica Antona Vosátka 361/2 Obec Blatné

Článok III.
Výška a účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

1.) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ŠKD pri ZŠ Blatné
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 tohto VZN.
2.) Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na
potenciálnych stravníkov v zariadení školského stravovania bez právnej subjektivity je určené
v prílohe č. 2 tohto VZN.
3.) Výška finančných prostriedkov je stanovená na mzdy a prevádzku ako ročná výška finančných
prostriedkov na materskú školu alebo školské zariadenia a určuje sa podľa platných právnych
predpisov1.
4.) Výška finančných prostriedkov na dieťa materskej školy a jedného žiaka v školskom zariadení
podľa jednotlivých materských škôl a jednotlivých školských zariadení sa vypočíta vydelením
celkovej ročnej výšky finančných prostriedkov určených pre jednotlivé materské školy
a jednotlivé zariadenia počtom detí jednotlivých materských škôl a jednotlivých školských
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Napr. Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

zariadení (stav k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka uvedených
v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01).
5.) Rozhodujúcim počtom je počet:
a. Detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka,
b. Žiakov v školských kluboch detí z nultého až piateho ročníka základnej školy k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
6.) Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných
pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom materskej školy a školského
zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom2 a na úhradu
výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných
a nepedagogických zamestnancov materskej školy alebo školského zariadenia. Ide o bežné
výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 610 – mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t.j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace
príplatky a kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní, a to bez účelovo určených
finančných prostriedkov.
1) Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových nákladov
(tovarov a služieb) materských škôl a školských zariadení. Ide o bežné výdavky, ktoré
zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby
(cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná
údržba, nájomné za nájom a služby) a kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné,
odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez účelovo určených finančných
prostriedkov.
2) Príjemca a zriaďovateľ musia finančné prostriedky použiť v súlade s účelom podľa článku 3 ods.
6 a 7 tohto VZN a tiež dodržať zásadu hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti
vynaloženia pridelených finančných prostriedkov.

Článok IV.
Podrobnosti financovania a predkladania údajov

1) Príjemca dotácie je povinný obci Blatné oznámiť bezodkladne zmenu počtu detí alebo žiakov
v materskej škole alebo v školských zariadeniach, ak ide o zmenu o viac ako 5% oproti údaju
vykázanému vo Výkaze škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.09. aktuálneho školského roka.
2) Obec Blatné môže výšku dotácie upravovať v priebehu kalendárneho roka aj v závislosti od
objemu finančných zdrojov alebo objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu
dane z príjmu fyzických osôb. Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku,
ktorá sa realizuje zmenou VZN, sa táto zmena oznámi materskej škole a školským zariadeniam
najneskôr do 14 dní po nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým bola zmena vykonaná.
3) Obec Blatné oznámi materskej škole a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok najneskôr do 31.januára
príslušného roka.
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Napr. Zákon č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákon č 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov)

4) Obec Blatné poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku nasledovne:
a. Škole s právnou subjektivitou a školskému zariadeniu na ich výdavkový účet so
zaslaním avíza zo strany obce o výške zaslaného finančného príspevku na emailovú
adresu školy skola@zsblatne.sk ,
b. Materskej škole a školskému zariadeniu bez právnej subjektivity ostávajú financie na
účte obce Blatné, z ktorého sa hradia výdavky v súlade s článkom 3 ods. 6 a 7 tohto
VZN.

Článok V.
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov

1) Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Blatné, ktorým boli poskytnuté
finančné prostriedky podľa tohto VZN, sú povinné vykonať vyúčtovanie poskytnutých
finančných prostriedkov vždy štvrťročne k 28. dňu nasledujúceho mesiaca po skončení
kalendárneho štvrťroka, štvrtý štvrťrok kalendárneho roka vykoná vyúčtovanie poskytnutých
finančných prostriedkov do 31.12. kalendárneho roka.
2) V prípade, že finančné prostriedky nebudú do konca príslušného rozpočtového roka
vyčerpané, je príjemca finančných prostriedkov povinný nevyčerpanú časť finančných
prostriedkov vrátiť späť na účet Obce Blatné do 31. decembra aktuálneho kalendárneho roka

Článok VI.
Kontrola použitia dotácie

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva obec a ostatné oprávnené orgány.
2) Pre účely kontroly podľa bodu (1) tohto článku je príjemca povinný umožniť poskytovateľovi
finančných prostriedkov vykonanie kontroly a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené osoby
na vykonanie kontroly vstup do objektu, ktorá súvisí s predmetom kontroly a povinnosť
predkladať im požadované doklady, informácie, vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou
kontrolou preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených
finančných prostriedkov.
3) Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa bodu (1) tohto článku sú:
a. Hlavný kontrolór obce,
b. Starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov
obecného úradu,
c. Obecné zastupiteľstvo, ak sa na tom uznesie.

Článok VII.
Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

1) Obec Blatné poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne vo výške jednej dvanástiny
ročnej výšky najneskôr do konca príslušného mesiaca.

Článok VIII.
Spoločné ustanovenia
1) Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
v školskom zariadení sa uskutoční len zmenou VZN.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia sú prílohy č. 1 a 2.
3) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v lehote
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4) Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia VZN na úradnej tabuli, a to
16.02.2021
5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2018 o výške dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka školského zariadenia, dieťa materskej školy zo dňa 21.08.2018.
6) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie na zasadnutí
dňa 28.01.2021 a schválilo uznesením č. 6/2021 – Z. v Blatnom, dňa 28.01.2021

v. r.
.........................................................
Rastislav Pero
starosta obce

Príloha č.1 :
VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PREVÁDZKU A MZDY
NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKA ŠKOLSKÉHO
ZARIADENIA, KTORÉ SÚ ZRIADENÉ NA ÚZEMÍ OBCE BLATNÉ
A MAJÚ PRÁVNU SUBJEKTIVITU - NA ROK 2021.
Školský klub detí dotácia na žiaka Školský klub detí pri ZŠ Blatné – zriaďovateľ Obec Blatné
Počet detí (k 15.9.2020):

72 detí

Výška jednotkového koeficientu pre rok 2021:

91,47 Eur

Koeficient:3

6

Výška dotácie z podielových daní (72 x 91,47 x 6):

39.515,04 Eur

Dodatočná dotácia z rozpočtu obce:

10.484,96 Eur

Celková ročná výška finančných prostriedkov:

50.000,00 Eur

Mesačná výška fin.prostriedkov (50000 / 12)

4.166,67 Eur

Finančné prostriedky na dieťa na rok (50000 / 72)

3

694,44 Eur

Nariadenie vlády 356/2017 Z.z. ktorým sa mení nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Príloha č. 2
VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA PREVÁDZKU A MZDY
NA DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKA ŠKOLSKÉHO
ZARIADENIA, KTORÉ SÚ ZRIADENÉ NA ÚZEMÍ OBCE BLATNÉ
A NEMAJÚ PRÁVNU SUBJEKTIVITU - NA ROK 2021.

Materská škola dotácia na dieťa Materská škola Blatné – zriaďovateľ Obec Blatné
Počet detí (k 15.9.2020):

96 detí

Výška jednotkového koeficientu pre rok 2021:

91,47 Eur

Koeficient:4

27,3

Výška dotácie z podielových daní (96 x 91,47 x 27,3):
Dodatočná dotácia z rozpočtu obce:
Celková výška dotácie:

239.724,58 Eur
3.025,42 Eur
242.750,00 Eur

Mesačná výška dotácie (242 750 / 12)

20.229,17 Eur

Dotácia na dieťa na rok (242 750/96)

2.528,65 Eur

Školská jedáleň dotácia na dieťa – žiaka Školská jedáleň pri MŠ Blatné – zriaďovateľ Obec Blatné
Počet potenciálnych stravníkov (k 15.9.2020):
316
Výška jednotkového koeficientu pre rok 2021:
Koeficient:5

91,47 Eur
1,8

Výška dotácie z podielových daní (316 x 91,47 x 1,8):

52.028,14 Eur

Dodatočná dotácia z rozpočtu obce:

65.111,86 Eur

Celková výška dotácie:
Mesačná výška dotácie (117140 / 12)
Dotácia na dieťa na rok (117140 / 316)

4

117.140,00 Eur
9.761,67 Eur
370,70 Eur

Nariadenie vlády 356/2017 Z.z. ktorým sa mení nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
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Nariadenie vlády 356/2017 Z.z. ktorým sa mení nariadenie vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z
príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

