OBEC KOKAVA NAD RIMAVICOU

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
KOKAVA NAD RIMAVICOU
č. 6/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka / dieťa materskej
školy a školského zariadenia, so sídlom na území Obce Kokava nad Rimavicou
na kalendárny rok 2016
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Kokave nad Rimavicou
dňa 15. decembra 2015, uznesením č. 7/2015- B/11.

Ing. Ján Chromek
starosta obce
Vyvesené na pripomienkovanie: 30.11.2015
Zvesené: 15.12.2015
Pripomienky: bez pripomienok
Schválené VZN č. 6/2015 vyvesené na úradnej tabuli: 16.12.2015
Zvesené z úradnej tabule: 31.12.2015
Pripomienky: - bez pripomienok

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/ 1990 Zb.o obecnom
zriadení znení neskorších predpisov, 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 v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení 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 toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KOKAVA NAD RIMAVICOU
č. 6/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka / dieťa materskej školy a
školského zariadenia, so sídlom na území Obce Kokava nad Rimavicou
na kalendárny rok 2016.
čl. 1
Predmet úpravy
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy1)
(ďalej len „dotácia na prevádzku a mzdy“) na:
- dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Obec Kokava
nad Rimavicou, ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení Slovenskej republiky2).
čl. 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú zariadenia: v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Kokava nad Rimavicou:
a) Materská škola pri Základnej škole s MŠ, Dobšinského 733/29
b) Školský klub detí pri ZŠ s MŠ, Štúrova 70
c) Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Štúrova 70
čl. 3
Výška dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre školu alebo školské zariadenie sa určuje
ako súčin počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka (podľa
štatistického výkazu Škol. MŠ SR 40-01) a ročnej výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka (dieťa) upravenej týmto nariadením. Ročná suma dotácie sa poskytuje v celých
eurách bez desatinných miest, po matematickom zaokrúhlení súčinu.
2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
žiaka školského klubu detí a zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Kokava nad Rimavicou je vyčíslená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
3. Výška dotácie môže byť upravená počas roka podľa zmeny rozpočtu obce.
čl. 4
Účel, termín a spôsob poskytovania dotácií
1. Finančné prostriedky na dotáciu na prevádzku a mzdy sa poukazujú Obci Kokava nad
Rimavicou podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
územnej samospráve 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.
2. Finančné prostriedky predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky:
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a) Na mzdy , ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej MF SR
v rozpočtovej klasifikácií v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania, t.j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky
a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní
b) Na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré
zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej MF SR v rozpočtovej
klasifikácií v kategórii 630 – tovary a služby, t.j. energie, vodné – stočné, revízie
a kontroly zariadení, poplatky za vývoz smeti a iné poplatky, dohody, prídel do SF,
a stravovanie zamestnancov a v kategórii 640 – bežné transfery (nemocenské,
odstupné, odchodné a pod.) .
3. Obec Kokava nad Rimavicou ako zriaďovateľ poskytne príjemcovi dotácie podľa článku
2 tohto VZN dotáciu vo výške 1/12 zo sumy určenej podľa článku 3 v prílohe č. 1
k VZN, najneskôr do 30. dňa v kalendárnom mesiaci za príslušný kalendárny mesiac.
4. Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na poskytovanie
dotácií schváli Obecné zastupiteľstvo Obce Kokava nad Rimavicou v rozpočte.
5. Prijímateľ dotácie podľa článku 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov.
6. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.
čl. 5
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce a poverený zamestnanec obce.
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2.
3.
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čl. 6
Záverečné ustanovenia
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťa materskej
školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území Obce Kokava nad Rimavicou,
neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy 3).
Toto VZN č. 6/2015 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kokave nad Rimavicou
uznesením číslo 7/2015 - B/11, zo dňa 15. decembra 2015.
Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Kokava nad Rimavicou č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka / dieťa materskej školy a školského zariadenia, so sídlom na území Obce
Kokava nad Rimavicou na príslušný kalendárny rok 2015, zo dňa 16.12.2014
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2016
V Kokave nad Rimavicou, dňa 30. novembra 2015

Ing. Ján Ch r o m e k
starosta Obce Kokava nad Rimavicou
_____________________________________________________________________________

1)

ust. § 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 v znení neskorších zmien

a doplnkov
2)

§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3)

napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
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Príloha č. 1 k VZN č. 5/2015

Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka / dieťa materskej školy
a školského zariadenia, so sídlom na území Obce Kokava nad Rimavicou
na kalendárny rok 2016

Zriaďovateľ

Obec Kokava nad
Rimavicou

Názov školy, školského zariadenia

Materská škola pri Základnej škole
s MŠ, Dobšinského 733/29
Školský klub pri ZŠ s MŠ, Štúrova 70
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Štúrova 70
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Dotácia na
prevádzku a mzdy
na žiaka /dieťa
v€
1700,00
432,00
185,00

