
1 
 

Obec Palín  v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva  

 

Všeobecne záväzného nariadenia  

č. 2/2022 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení  

zriadených na území obce Palín  

 

čl. 1 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je určiť podrobnosti financovania, výšku 

a účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov na kalendárny rok, lehotu na 

predkladanie údajov potrebných na financovanie a deň v mesiaci, kedy sa poskytnú finančné 

prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, na žiaka školského klubu detí 

a zariadenia školského stravovania – školskej jedálne zriadených na území obce Palín,   ktoré 

sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ 

SR) zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.  

                                                                       

čl. 2 

Príjemca dotácie na mzdy a prevádzku 

Príjemcom dotácie na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN je: 

 Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka  Palín 104  

 

čl. 3 

Predloženie údajov, výška a účel dotácie 

1. Prijímateľ dotácie je povinný oznámiť obci údaje podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. 

v znení neskorších predpisov najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka za školu a školské 

zariadenia, ktoré majú sídlo na území obce Palín. 
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2. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,  žiaka 

školského klubu detí pri základnej škole a potencionálneho stravníka zariadenia školského 

stravovania pri základnej škole je určená v prílohe č.1 tohto VZN. 

Výška finančných prostriedkov je stanovená na mzdy a prevádzku jednou sumou na jedno dieťa 

materskej školy,  jedného žiaka v školskom klube detí a jedného žiaka zariadenia školského 

stravovania. Ročná výška finančných prostriedkov pre materskú školu a školské zariadenia sa 

určí ako súčin výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy,  žiaka v školskom klube detí a potencionálneho stravníka zariadenia školského 

stravovania   určená v prílohe č. 1 tohto VZN a počtu detí a žiakov podľa stavu k 15. septembru 

začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01. 

3. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov      

vyplácaných pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy a školského 

zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom 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  a 620. Finančné 

prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových nákladov  materských 

škôl a školských zariadení. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby a kategórii 642 – transfery 

jednotlivcom. 

čl. 4 

                                              Termín a spôsob poskytovania  dotácie 

Obec poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne vo výške jednej dvanástiny najneskôr 

do 25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň 

pracovného pokoja, budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja. 

 

čl. 5 

Zúčtovanie dotácie 

1. Príjemca finančných prostriedkov je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutých 

finančných prostriedkov vždy štvrťročne , formou štvrťročných účtovných výkazov. 

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 do 31. 12. kalendárneho roka. 
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čl. 6 

Kontrola použitia dotácie 

1. Obec Palín, ako poskytovateľ dotácie, je oprávnená vykonávať kontrolu podkladov 

predložených k prideleniu dotácie, kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými 

prostriedkami v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a konrolu efektívnosti 

a účelnosti ich použitia podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

2. Pre účely kontroly podľa predchádzajúceho odseku je príjemca povinný umožniť obci 

Palín vykonanie kontroly hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami na mzdy 

a prevádzku a za tým účelom pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do objektov, 

ktoré súvisia s predmetom kontroly a predloženie všetkých požadovaných dokladov, informácií 

a vysvetlení súvisiacich s vykonávanou kontrolou. 

3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly sú starosta obce, ktorý môže písomne 

poveriť na vykonanie kontroly zamestnancov obce a hlavný kontrolór obce Palín. 

 

                                                                          čl. 7 

Spoločné ustanovenia 

Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdy a prevádzku v školách a školských 

zariadeniach neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne 

predpisy zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 

čl. 8      

Záverečné ustanovenia 

1. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Palíne uznesením číslo 42 zo dňa 

15.12.2022 

2. VZN nadobúda účinnosť 1.1.2023. 

 

 

 

 

Tibor Tomko 

starosta obce 
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PRÍLOHA 1 

Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka základnej školy na činnosť 

školského klubu detí a potencionálneho stravníka zariadenia školského stravovania na 

rok 2023 

 

Kategória škôl 

a školských zariadení 

 

Počet detí a žiakov 

k 15.09.2022 

 

Výška finančných 

prostriedkov na 

dieťa/na žiaka v 

eurách 

 

Dotácia na rok 

2023 v eurách 

celkom 

Materská škola                28 

                 2  

2860 

3059 

80 078 

 6 118 

Školský klub detí 53 628 33 314 

Zariadenie školského 

stravovania 

193 188 36 394 

 

 


