Všeobecne záväzné nariadenie obce Liptovská Štiavnica
č. 6/2020
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku dieťaťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území obce Liptovská Štiavnica
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Štiavnica vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4
ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) 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 sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie na kalendárny rok na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia, zriadených na území obce Liptovská Štiavnica, ktorých zriaďovateľom je
obec Liptovská Štiavnica, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (cirkevný
zriaďovateľ), iná právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len súkromný zriaďovateľ) a ktoré je
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky
§2
Podrobnosti financovania
1) Obec Liptovská Štiavnica /ďalej len obec“/ financuje náklady na žiakov základnej umeleckej
školy, jazykovej školy, materskej školy a dieťa školského zariadenia podľa počtu žiakov podľa
stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2) Prijímateľ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov škôl
a školských zariadení a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej
použitia.
3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho
roka.
§3
Pridelenie dotácie a predkladanie údajov
Obec Liptovská Štiavnica poskytne dotáciu schválenú Obecným zastupiteľstvom na žiaka
školského zariadenia podľa tohto VZN vrátane prílohy pre aktuálny rozpočtový rok po splnení
nasledovných podmienok;

1) Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa základnej umeleckej školy,
jazykovej školy, materskej školy a školského zariadenia podanej na obec do 30.11
predchádzajúceho roka.
2) Na predkladanie údajov sa postupuje podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
3) Poskytovateľ uzavrie s cirkevným, resp. súkromným prijímateľom písomnú zmluvu, ktorá
bližšie určuje podmienky poskytnutia dotácie, vyúčtovania a vedenia účtovnej evidencie, vrátenie
nevyužitej dotácie a pod., prijímateľ postupuje v zmysle zmluvy.
§4
Výška dotácie
1) Výpočet a určenie výšky dotácie na aktuálny rozpočtový rok na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec je uvedený v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
2) Výpočet a určenie výšky dotácie na aktuálny rozpočtový rok na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, ktorých zriaďovateľom je cirkev, náboženská spoločnosť, súkromná fyzická alebo
právnická osoba je uvedený v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
§5
Termín a spôsob poskytnutia dotácie
Obec poskytne dotáciu zo svojho účtu na účet základnej umeleckej škole, jazykovej škole,
materskej škole a školskému zriadeniu najneskôr 25. deň v mesiaci vo výške 1/12 ročnej dotácie,
resp. po vzájomnej dohode jednorázovo do 31.1. kalendárneho roka.
§6
Spôsob vykonávania kontroly použitia dotácie a sankcie
1) Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými
prostriedkami prostredníctvom hlavného kontrolóra obce podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 v znení neskorších predpisov ako aj podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
priestoroch príjemcu dotácie alebo v sídle súkromnej základnej umeleckej školy, ktorej bola dotácia
určená.
2) Pre účely kontroly je príjemca povinný umožniť poskytovateľovi vykonanie kontroly dodržiavania
podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie a za tým účelom zabezpečiť pre oprávnené
osoby na vykonanie kontroly vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly a povinnosť
predkladať im požadované doklady, informácie, vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou kontrolou.
3) Ak poskytovateľ v rámci kontroly zistí, že príjemca porušil finančnú disciplínu podľa zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (obecné školy a školské
zariadenia), resp. zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, ktorým sa
mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č.
MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre
účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších
predpisov (cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia), príjemca je povinný vrátiť
poskytovateľovi dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny.

§7
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 6/2020 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce
Liptovská Štiavnica na svojom zasadnutí dňa 11.12.2020 uznesením č. 198/2020
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2021
V Liptovskej Štiavnici, 14.12.2020

Dušan Lauko
starosta obce
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P R Í L O H A č. 1

Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku dieťaťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy
a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Liptovská Štiavnica

Výška dotácie na rok 2021 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, na žiaka základnej
umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy a na dieťa v školskom zariadení, zriadených na území
obce Liptovská Štiavnica

Dotácia pre obecné
školy a školské
zariadenia na rok 2021

Dotácie pre cirkevné a súkromné
školy a školské zariadenia na rok
2021

2497,131 €

-

Žiak základnej umeleckej školy
v individuálnej forme vyučovania

-

1277,379 €

Žiak základnej umeleckej školy
v skupinovej forme vyučovania

-

417,103 €

Potencionálny člen školského
klubu detí – žiak základnej školy

548,82 €

-

Kategória školy, školského
zariadenia

Dieťa materskej školy

Žiak centra voľného času
Potencionálny stravník – žiak
základnej školy, základnej školy
pre žiakov so špeciálnymi
výchovno – vzdelávacími
potrebami

-

164,646 €

100,617 €

-

