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Obec Pti ie
. 2 /2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z VLASTNÝCH PRÍJMOV OBCE PTI IE PRE
MATERSKU ŠKOLU A ŠKOLSKÉ ZARIADENIE NA ÚZEMÍ OBCE / SCV /
NA ROK 2010
Obec Pti ie na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR . 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 6 ods.12, písm. b) až g) zákona NR SR
.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 7 ods. 1 písm. i zákona NR
SR . 583/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( alej len „VZN“) o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov obce Pti ie pre MŠ a školské zariadenia / SCV /.
Úvodné ustanovenie
lánok 1
Predmet VZN
Predmetom tohto VZN je ur enie výšky dotácie pre žiaka (die a) materskej školy, školského
zariadenia a stanovenie podmienok na vykonanie ustanovenia § 6 ods. 12 písm. b) zákona
NR SR . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pod a ktorého obec poskytuje na
základe žiadosti zria ovate a dotácie na mzdy a prevádzku v neštátnych základných
umeleckých školách, neštátnych materských školách a v neštátnych školských zariadeniach :
a) podmienky poskytovania dotácií, v rámci ktorých upravuje najmä okruh subjektov
žiadate ov o poskytnutie dotácie, ú el a výšku dotácie, náležitosti žiadosti, použitie dotácie
b) podmienky vyú tovania dotácií
Všeobecné ustanovenia
lánok 2
Základné pojmy
1. Dotácia - rozumie sa nenávratný finan ný príspevok poskytnutý z rozpo tu obce.
2. Súkromné (základné umelecké školy, materské školy alebo školské zariadenia) - rozumejú
sa také, ktorých zria ovate om je iná právnická osoba (mimo zria ovate ov, ktorými sú
štátne orgány a organizácie, krajský školský úrad, obec alebo mesto) alebo fyzická osoba.

lánok 3
Zdroje dotácií
1. Zdrojom na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy bežného rozpo tu obce Pti ie,
pozostávajúce okrem iného aj z príjmu finan ných prostriedkov, poukázaných obci Pti ie
pod a osobitného predpisu 1.
2. Finan né prostriedky – vlastné príjmy obce Pti ie na tento ú el sa vytvárajú v procese jeho
hospodárenia. V rámci procesu schva ovania rozpo tu a jeho zmien na príslušný kalendárny
rok Obecné zastupite stvo schváli objem finan ných prostriedkov pre ú ely dotácie ako as
rozpo tovaných vlastných príjmov obce Pti ie.
3. Poskytovanie finan ných prostriedkov nesmie zvyšova dlh obce Pti ie na konci
rozpo tového roku.
lánok 4
Výška a ú el dotácie
1.Výška dotácie na jedno die a (žiaka), materskej školy, školskej jedálne pri MŠ, ,
súkromného centra vo ného asu, na rok 2010:
v eurách
Škola – školské zariadenie
Suma na die a Suma na die a Suma na die a
(žiaka) školy, ŠZ (žiaka) školy, ŠZ (žiaka) školy, ŠZ
zriadené obcou
zriadené cirkvou
zriadené
súkromnou osobou
MŠ - die a do 3 rokov veku
3262,00
MŠ – die a nad 3 roky veku
1631,00
ŠJ pri MŠ
293,00
SCV
125.-

2. Obec Pti ie poskytuje žiadate ovi pod a l. 4 ods. 2 tohto VZN schválenú dotáciu v
mesa ných splátkach.
3. Poskytnutie a použitie dotácie pre žiadate ov pod a l. 4 ods. 2 tohto VZN je ú elovo
ur ené: na mzdy a prevádzku neštátnych školských zariadení.
lánok 5
Náležitosti žiadostí
1

zákon . 564/2004 Z. z. o rozpo tovom ur ení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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1. Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnú len na základe písomnej žiadosti o
poskytnutie dotácie.
2. Písomné žiadosti v tla enej podobe je potrebné doru i na adresu:
Obec Pti ie 067 41 Pti ie
3. Termín podania písomných žiadostí o dotáciu je do 15. októbra kalendárneho roku, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnú .
4. V prípade, ak žiadate žiada Obec Pti ie o dotáciu prvýkrát, je povinný v žiadosti uvies
a písomne doloži :
a) kópiu dokladu o zaradení neštátnej ZUŠ, neštátnej MŠ alebo neštátneho školského
zariadenia do siete škôl a školských zariadení Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
b) zria ovaciu listinu neštátnej ZUŠ, neštátnej MŠ alebo školského zariadenia
c) doklady o ur ení právnej subjektivity žiadate a – zria ovate a (napr. štatút, stanovy,
zria ovaciu listinu, živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod.) vrátane údajov o
štatutárnom zástupcovi žiadate a
d) kópiu dokladu o pridelení I O zria ovate ovi
e) kópiu dokladu o pridelení I O neštátnej základnej umeleckej škole, neštátnej MŠ,
neštátnemu školskému zariadeniu
f) bankové spojenie
g) údaje o po te žiakov neštátnych ZUŠ, neštátnych MŠ a neštátnych školských zariadení
(kópia výkazu MŠ SR Škol 40-01)
h) kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená kona v mene zria ovate a (meno, íslo telefónu, fax,
e-mail a pod.)
5. Pri žiadostiach o dotáciu v alších rokoch žiadate predkladá:
a) údaje o po te žiakov neštátnych ZUŠ, neštátnych MŠ a neštátnych školských
zariadení (kópia výkazu 40-01)
b) v prípade, ak dôjde k zmene v zaslaných dokladoch z predchádzajúceho obdobia, je
žiadate povinný ich uvies
lánok 6
Použitie dotácie neštátnym prijímate om
1. Prijímate dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použi do 31. decembra príslušného roka
na ú el uvedený v l. 5.
2. Z poskytnutej dotácie prijímate môže hradi len náklady spojené s prevádzkou (t.j. bežné
výdavky – mzdy a prevádzku) neštátnych ZUŠ, neštátnych MŠ a neštátnych školských
zariadení, ktoré sú v zria ovate skej pôsobnosti príjemcu.
3.Prijímate dotácie je povinný vytvori podmienky pre kontrolu erpania finan ných
prostriedkov poskytnutých obcou Pti ie.
4. Prijímate dotácie má povinnos :
a) zachováva hospodárnos , efektívnos a ú innos použitia poskytnutej dotácie a to v súlade
s § 19 ods. 3 zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. i) až k) zákona
. 502/2001 Z. z. o finan nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
b) zabezpe i vedenie ú tovnej evidencie o poskytnutej dotácii, v súlade so zákonom .
431/2002 Z.z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov
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lánok 7
Vyú tovanie dotácie neštátnym prijímate om
1. Prijímate dotácie je povinný vykona vyú tovanie dotácie a predloži ho poskytovate ovi
v týchto lehotách:
a) do 15. júla – vyú tovanie dotácie za obdobie od 01.01. do 30.06. príslušného kalendárneho
roka
b) do 15. januára – vyú tovanie dotácie za obdobie od 01.07. do 31.12. predchádzajúceho
kalendárneho roka
c) do 12. apríla – predloži správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok
Vyú tovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom
rozpo tovom roku. Prijímate je povinný spolu s vyú tovaním dotácie predloži
poskytovate ovi aj rovnopis výro nej správy o hospodárení za predchádzajúci rok, ktorá
obsahuje podrobné informácie o ú ele použitia finan ných prostriedkov z dotácie.
2. V prípade, ak prijímate nevy erpá celú poskytnutú dotáciu do 31.12. príslušného roka, je
povinný bez zbyto ného odkladu vráti nevy erpanú as dotácie poskytovate ovi..
4. V prípade, že prijímate dotácie nepredloží do termínu stanoveného v l. 8 bod 1. tohto
VZN finan né vyú tovanie dotácie a výro nú správu o hospodárení, je povinný dotáciu v
plnom rozsahu vráti na ú et obce Pti ie, z ktorého boli poskytnuté, najneskôr do
30 kalendárnych dní od uplynutia termínu stanoveného na vyú tovanie dotácie. Zárove je
povinný zasla avízo o vrátených nevy erpaných finan ných prostriedkoch.
5. Vyú tovanie poskytnutej dotácie pod a predchádzajúcich bodov je prijímate dotácie
povinný zasla na adresu: OBEC PTI IE 067 41
lánok 8
Kontrola použitia dotácie
1. Poskytovate dotácie je oprávnený vykonáva kontrolu hospodárenia s poskytnutými
finan nými prostriedkami v zmysle § 6 ods. 22 zákona . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a pod a zákona . 502/2001 Z. z. o finan nej kontrole a vnútornom audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sídle príjemcu dotácie
alebo v sídle neštátnej základnej umeleckej školy a neštátneho školského zariadenia, ktorému
bola dotácia ur ená.
2. Pre ú ely kontroly pod a odseku 1 tohto lánku je príjemca povinný umožni
poskytovate ovi dotácie vykonanie kontroly dodržiavania podmienok uvedených v tomto
VZN a za tým ú elom zabezpe i pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do
objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly a povinnos predklada im požadované
doklady, informácie, vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou kontrolou.
3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly pod a odseku 2 tohto lánku sú:
a) starosta obce , ktorý môže písomne poveri na vykonanie kontroly zamestnancov obce
b) hlavného kontrolóra
c) Obecné zastupite stvo, ak sa na tom uznesie
4. Ak poskytovate v rámci kontroly zistí, že príjemca porušil finan nú disciplínu pod a § 31
zákona . 523/2004 Z. z. o rozpo tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjemca je povinný vráti poskytovate ovi
dotáciu vo výške porušenia finan nej disciplíny.
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lánok 9
Osobitné ustanovenia
1. Ak prijímate dotácie skon í poskytovanie innosti, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia
v priebehu rozpo tového roka, je povinný poskytnutú dotáciu ku d u skon enia inností
zú tova a najneskôr v lehote do 1 mesiaca od skon enia innosti odvies nevy erpané
finan né prostriedky na ú et poskytovate a a zasla avízo o úhrade na Obecný úrad Pti ie.
2. Prijímate dotácie je povinný v lehote do 2 mesiacov od ukon enia predmetu innosti
súvisiaceho s poskytnutím dotácie vykona zú tovanie dotácie pod a l. 8. tohto VZN a toto
predloži spolu s výro nou správou v súlade so zákonom . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v
znení neskorších predpisov poskytovate ovi .
3. Prijímate dotácie, neštátne školské zariadenie, pre ktoré bola dotácia poskytnutá, sú
povinný vies preukázanú analytickú evidenciu príjmov a výdavkov, týkajúcich sa prijatej
dotácie pod a zákona . 431/2002 Z. z. o ú tovníctve v znení neskorších predpisov.
lánok 10
Závere né ustanovenia
(1) Obec Pti ie schva uje VZN . 2 /2009 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce
Pti ie pre materskú školu a školské zariadenia – Súkromné centrum vo ného asu Pti ie..
(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnos d om schválenia v Obecnom
zastupite stve a ú innos
15-tým d om po zverejnení VZN na úradnej tabuli obce Pti ie t.j. 27.12.2009

V Pti om 11.12.2009

orný Marián
starosta obce Pti ie
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