
 NÁVRH 

                                               

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kanianka č. 1/2014 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských 

zariadení na území obce Kanianka 

 

 

  

Obec Kanianka v zmysle  § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 6 ods. 12 písm. c), d), zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve, § 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 v znení neskorších predpisov 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kanianka.  

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia a podmienky 

poskytnutia dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu 

detí a zariadenia školského stravovania pre žiakov ZŠ  na území obce Kanianka, ktoré 

sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky. 
1) 

 

 

§ 2 

Príjemca dotácie 

 

1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:  

- Materská škola, Ul. pionierov 82/4 Kanianka  

- Základná škola, Ul. SNP 587/4, Kanianka, pre školskú jedáleň a školský klub detí              

pri tejto ZŠ.   

 

 

§ 3 

Výška, poskytovanie, použitie  a zúčtovanie dotácie 

 

1. Výška dotácie je určovaná počtom detí materskej školy, počtom detí školského klubu, 

počtom žiakov školy v  zariadení školského stravovania, na základe zberu údajov 

v štatistickom výkaze Škol. MŠ SR 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho 

kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku 

v kalendárnom roku.  

 

2. Dotácia je stanovená jednou sumou v eurocentoch na mzdy a prevádzku na jedno 

dieťa/žiaka na rok pre materskú školu a  školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kanianka nasledovne : 

 

 



 

 

 

 

 

3. Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne do 28. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca v celých €. 

4. Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových 

nákladov škôl a školských zariadení a musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť 

a účinnosť jej použitia. 

5. Použitie dotácie sa vzťahuje na počet detí/ žiakov do 15. rokov veku uvedených 

v zbere údajov v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15. septembru 

predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie dotácií na 

mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako 20 %, je 

prijímateľ dotácie povinný do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, 

uvedenú skutočnosť oznámiť poskytovateľovi dotácie. 

6. Poskytnutá výška dotácie podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Subjekt, 

ktorému bola dotácia poskytnutá, je povinný predložiť jej zúčtovanie do 31. decembra 

kalendárneho roka, v ktorom bola dotácia poskytnutá. 

       

§ 4 

Kontrola použitia dotácie 

 

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 

podľa tohto VZN vykonáva obec Kanianka a ostatné oprávnené orgány. 

2. Prijímateľ dotácie je povinný: 

- vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných prostriedkov 

poskytnutých obcou Kanianka, 

- predložiť  všetky  doklady,  preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a 

účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov, 

- zabezpečiť vedenie  účtovnej  evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so 

zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

 

3. Ak dôjde k porušeniu pri použití pridelených verejných prostriedkov, je prijímateľ 

dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie.  

 

 

§ 5 

Spoločné, zrušovacie ustanovenia 

 

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší účinnosť VZN  č. 2/2013 o 

určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území 

obce Kanianka. 

Kategória škôl a školských 

zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku na 

dieťa/žiaka v € 

Materská škola Kanianka 1618,89  

Školský klub detí pri  ZŠ 

Kanianka                       
 341,54 

Zariadenie školského 

stravovania pri ZŠ Kanianka 
118,37  



 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, dieťa a žiaka  školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kanianka, neupravené týmto všeobecne záväzným 

nariadením, sa  vzťahujú  príslušné  právne predpisy 
 
.
 
 

2. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Kanianka  dňa   2014. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa    2014. 

 

 

 

V Kanianke, dňa .2014   

 

 

                                                                                               

               Ing. Ivor Husár 

    starosta obce 

 

 

 
 


