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Obecné zastupiteľstvo obce Novoť vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a §
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) a 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
(ďalej len VZN).
§1
Predmet úpravy
1) Toto VZN určuje:
a) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Novoť, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Novoť, ktoré sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky,
b) výšku finančných prostriedkov a účel použitia dotácie na mzdy a prevádzku dieťaťa
materskej školy, školského klubu detí a dieťa/žiaka zariadenia školského stravovania
c) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude určená výška dotácie,
d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky,
e) podmienky poskytnutia finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí do
dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Novoť v centrách voľného
času so sídlom mimo územia obce Novoť.
§2
Vymedzenie pojmov
1) Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá zodpovedá ekonomickej klasifikácii
definovanej MF SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 - poistné a príspevky
zamestnávateľa do poisťovní. Ďalej zahŕňa výdavky na nemocenské dávky a úrazové
dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov v kategórii 640 – transfery.
Dotácia zahŕňa výdavky na mzdy a platy za zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovnovzdelávací proces a za zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku materskej školy
a školského zariadenia.
2) Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky materskej
školy a školských zariadení a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované MF SR
v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby.
3) Dotácia na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území
obce Novoť nezahŕňa príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči
žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov v súlade s osobitnými
predpismi.
4) Dotácia na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení zriadených na území
obce Novoť je určená na bežné výdavky, nezahŕňa finančné prostriedky na havarijné stavy
a účelovo určené finančné prostriedky.

§3
Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou Novoť
315, 029 55 Novoť s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorej
súčasťou je:
a)
b)
c)
d)

Materská škola Novoť č. 521 bez právnej subjektivity
Jedáleň pri MŠ Novoť č. 521 bez právnej subjektivity
Jedáleň pri ZŠ Novoť č. 315 bez právnej subjektivity
Školský klub detí Novoť č. 315 bez právnej subjektivity

2) Príjemcom finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie je centrum voľného času so
sídlom mimo územia obce Novoť, po predložení žiadosti a podpísaní zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov.
§4
Údaje pre určenie výšky dotácie a lehota na ich predloženie
1) Obec Novoť určuje výšku dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Novoť na základe:
a) údajov štatistického výkazu Škol MŠVVaŠ SR 40-01 o počte žiakov základných
umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov
jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 09. predchádzajúceho
kalendárneho roka, ktorý predkladá škola zriaďovateľovi najneskôr do 25. septembra
sledovaného roka,
b) údajov o počtoch stravníkov v jedálni materskej školy a školskej jedálni k 30.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
c) počtu stravovacích dní za predchádzajúci kalendárny rok,
d) skutočného čerpania výdavkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských
zariadení za rok predchádzajúci roku, na ktorý je výška finančných prostriedkov
určovaná.
2) Príjemca dotácie je povinný obci Novoť predložiť údaje potrebné pre výpočet dotácie na
príslušný kalendárny rok.
§5
Výška a účel dotácie
1) Výška dotácie (normatív) na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa/žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Novoť je určená v Prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok je určovaná počtom detí materskej školy,
počtom žiakov školského klubu a počtom detí/žiakov zariadení školského stravovania
zistených z podkladov podľa § 4 ods. 1) a normatívu na rok/dieťa/žiaka stanoveného v
Prílohe č. 1.
3) Príjemca dotácie podľa § 3 ods. 1 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov materskej školy, školského klubu detí a zariadení školského
stravovania zriadených obcou Novoť a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť jej použitia.

§6
Zúčtovanie a kontrola použitia dotácie
1) Príjemca dotácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Novoť podľa § 3 ods. 1, ktorému
bola poskytnutá dotácia je povinný zúčtovať dotáciu s poskytovateľom jedenkrát ročne
a to vždy k 31.12. príslušného kalendárneho roka.
2) Ročné zúčtovanie dotácie obsahuje správu o použití dotácie vo vecnom a finančnom
vyjadrení v rozsahu funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
príjemca povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce najneskôr do 31.12.
príslušného kalendárneho roka.
4) Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto všeobecne
záväzného nariadenia vykonáva obec Novoť a ostatné oprávnené orgány.
§7
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Obec poskytne príjemcovi podľa § 3 ods. 1 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny
z ročnej výšky dotácie podľa Prílohy 1 na príslušný kalendárny rok) najneskôr do 25. dňa
príslušného mesiaca.
§8
Podmienky poskytnutia
a výška dotácie na záujmové vzdelávanie detí
1) O poskytnutie dotácie na financovanie záujmových aktivít dieťaťa vo veku od 5 do 15
rokov s trvalým pobytom na území obce Novoť môže požiadať poskytovateľ záujmového
vzdelávania so sídlom mimo územia obce Novoť.
2) Obec Novoť poskytne dotáciu na záujmové vzdelávanie poskytovateľovi so sídlom mimo
územia obce Novoť na základe zmluvy, v ktorej budú uvedené bližšie podmienky
poskytnutia a zúčtovania dotácie. V zmluve, alebo jej prílohe musí byť uvedený zoznam
detí s trvalým pobytom na území obce Novoť, na ktoré sa finančné prostriedky poskytnú.
3) Obec Novoť poskytne dotáciu na záujmové vzdelávanie v sume dohodnutej v zmluve
uzatvorenej s poskytovateľom záujmového vzdelávania, avšak maximálne vo výške 60
EUR na jedno dieťa ročne.
§9
Prechodné a záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy, žiaka školského klubu detí a zariadenia školského stravovania so sídlom
na území obce Novoť neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú
príslušné právne predpisy.
2) Ak v priebehu príslušného kalendárneho roka dôjde k zmene Prílohy č. 1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia platnej na príslušný kalendárny rok, obec Novoť prepočíta výšku
ročnej dotácie spätne od začiatku roka podľa novej Prílohy č. 1 k tomuto VZN a rozdiel
dotácie na mzdy a prevádzku poskytnutej v príslušnom kalendárnom roku zúčtuje
s príjemcom podľa § 3 ods. 1 v termíne do 15 dní od schválenia novej Prílohy, najneskôr
však do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

3) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Novoť uznesením číslo
101/2019 zo dňa: 26.06.2019.
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia na
úradnej tabuli obce, t. j. dňa 24.07.2019.
V Novoti, dňa: 26.06.2019

Mgr. Radoslav Kozák
starosta obce

