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Hliník nad Hronom na rok 2019
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Obecné zastupiteľstvo obce Hliník nad Hronom podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a 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, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského
zariadenia zriadených na území obce Hliník nad Hronom na príslušný kalendárny rok.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Základné ustanovenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť pre
zriaďovateľa súkromnej základnej umeleckej školy zriadenej na území obce Hliník nad
Hronom a materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hliník nad
Hronom, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:
1.) podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materskej školy a školských
zariadení,
2.) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať základnú umeleckú
školu, materskú školu a školské zariadenia,
3.) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia,
4.) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky.
DRUHÁ ČASŤ
§2
Školy a školské zariadenia zriadené na území obce Hliník nad Hronom, ktoré sú
príjemcami dotácie na mzdy a prevádzku
Dotácia na mzdy a prevádzku je poskytovaná nasledovným školám a školským zariadeniam:
1.) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hliník nad Hronom:
- Materská škola, Ul. Priehradka 110/53, Hliník nad Hronom (ďalej len MŠ),
- Školský klub detí pri ZŠ, Ul. Školská 482/1, Hliník nad Hronom (ďalej len ŠKD),
- Centrum voľného času Fantázia pri ZŠ, Ul. Školská 482/1, Hliník nad Hronom
(ďalej len CVČ),
- Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. Školská 482/1, Hliník nad Hronom (ďalej len ŠJ).
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2.) v zriaďovateľskej pôsobnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby:
- Súkromná základná umelecká škola, Kamenárska 209, Hliník nad Hronom (ďalej
len SZUŠ).
§3
Podrobnosti financovania a lehoty na predloženie údajov potrebných na financovanie
1.) Rozhodným počtom žiakov súkromnej základnej umeleckej školy v individuálnej alebo
skupinovej forme vzdelávania do 15. roku veku, počtom detí v materskej škole a počtom
potenciálnych stravníkov (t.j. všetkých žiakov ZŠ) v zariadení školského stravovania je
ich počet uvedený vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
Riaditeľ základnej školy zriadenej obcou, ktorej súčasťou je ŠKD a CVČ predloží údaje
o počte detí v ŠKD a CVČ najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa údaj poskytuje.
Základná škola s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a zriaďovateľ
SZUŠ sú povinní obci polročne, v termíne do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho
mesiaca po ukončení polroka, predložiť:
a) aktuálny zoznam a počet detí/žiakov/dospelých (viď. príloha 2.1 až 2.3), ktorí na
základe rozhodnutia riaditeľa školy reálne navštevovali:
 ZUŠ neštátneho zriaďovateľa v členení na individuálnu a skupinovú formu
vyučovania do 15 rokov
 ŠKD
 CVČ v členení podľa trvalého pobytu na území obce Hliník nad Hronom a mimo
územia obce
 deti MŠ v CVČ
 žiaci ZŠ v CVČ
 žiaci SŠ v CVČ
b) štvrťročný štatistický Výkaz o práci v školstve - Škol (MŠVVŠ SR) 1-04.
Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka školy alebo školského zariadenia pre
zber údajov podľa § 7a ods. 4 a 5 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, že súhlas na
započítanie do zberu údajov poskytli len jednej škole alebo jednému školskému
zariadeniu. Čestné vyhlásenie je potrebné poskytovateľovi predložiť do 25. septembra
bežného kalendárneho roka za MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hliník nad
Hronom a SZUŠ, sídliacu na území obce Hliník nad Hronom, ktorá má
neštátneho zriaďovateľa.
2.) Poskytovateľom finančných prostriedkov je obec Hliník nad Hronom. Finančné
prostriedky na dotáciu na mzdy a prevádzku sa poukazujú obci podľa zákona č. 564/2004
Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení
neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
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3.) Dotáciu na prevádzku a mzdy poskytne obec Hliník nad Hronom zriaďovateľovi podľa §
2 ods. 2 tohto VZN na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa, v zmysle ustanovenia § 6
ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§4
Výška dotácie

Zriaďovateľ

Obec Hliník nad
Hronom

Mgr. T. Ladiverová

Názov školy a školského zariadenia

Dotácia na
prevádzku a mzdy
na dieťa/žiaka

Materská škola

2800,00 €

Školský klub detí
Centrum voľného času Fantázia pri ZŠ:
- deti MŠ, žiaci ZŠ,
- žiaci stredných škôl
s trvalým pobytom na území obce
Školská jedáleň pri ZŠ
SZUŠ – individuálna forma štúdia
– skupinová forma štúdia

410,00 €
215,00 €
235,00 €)
*88%
*88%

* 88% z celoštátneho jednotkového koeficientu na žiaka v roku 2019
§5
Termín a spôsob poskytovania dotácií
1.) Obec Hliník nad Hronom poskytne zriaďovateľovi podľa § 2 ods. 2 tohto VZN dotáciu vo
výške 1/12 z ročnej výšky dotácie určenej podľa § 4 tohto VZN najneskôr do 28. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca okrem mesiaca december, kedy dotácia bude
poskytnutá do 10. decembra.
2.) Obec Hliník nad Hronom poskytne základnej škole zriadenej obcou, ktorej súčasťou je
ŠKD, CVČ a ŠJ, dotáciu vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie určenej podľa § 4 tohto
VZN najneskôr do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca okrem mesiaca december,
kedy dotácia bude poskytnutá do 10. decembra.
3.) Obec Hliník nad Hronom poskytne finančné prostriedky centrám voľného času zriadených
na území iných obcí, ktoré navštevujú deti do 15. roku veku s trvalým pobytom v obci
Hliník nad Hronom, vo výške 65,00 € na dieťa len v prípade, že nie je prijaté do CVČ pri
ZŠ v Hliníku nad Hronom.

4

TRETIA ČASŤ
§6
Použitie dotácie
Prijímateľ
dotácie
je
oprávnený
pridelené
finančné
prostriedky
použiť
v súlade s rozpisom dotácie na kalendárny rok. Použité finančné prostriedky musia byť
vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
§7
Zúčtovanie dotácie
1.) Prijímateľ dotácie súkromnej školy, ktorému bola dotácia poskytnutá podľa § 5, je
povinný zúčtovať dotáciu s poskytovateľom polročne, a to vždy k 15-temu dňu mesiaca
po skončení polroka v rozsahu prílohy č. 1 tohto VZN.
Použitie dotácie sa vzťahuje na počet detí/žiakov do 15 rokov veku uvedených v zbere
údajov v štatistickom výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácie na mzdy
a prevádzku v aktuálnom roku. Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako 10 %, je potrebné, aby
prijímateľ dotácie do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, uvedenú
skutočnosť oznámil poskytovateľovi dotácie.
2.) Prijímateľ dotácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hliník nad Hronom, ktorému bola
dotácia poskytnutá podľa § 5, je povinný zúčtovať dotáciu s poskytovateľom jedenkrát
ročne, a to vždy k 31. 12. príslušného kalendárneho roka v rozsahu prílohy č. 1 tohto
VZN.
3.) Prijímateľ dotácie na CVČ zriadených na území iných obcí, ktorému bola dotácia
poskytnutá podľa § 5, je povinný zúčtovať dotáciu s poskytovateľom polročne, a to vždy
k 15-temu dňu mesiaca po skončení polroka.
4.) V prípade, že poskytnutá dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. kalendárneho roka, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet poskytovateľa, a to
najneskôr do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
§8
Kontrola použitia dotácie
1.) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva obec Hliník nad Hronom a ostatné oprávnené orgány.
2.) Prijímateľ dotácie je povinný pri kontrole predložiť všetky doklady preukazujúce
hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
§9
Sankcie
1.) Poskytovateľ zníži o 30 % dotáciu prijímateľovi pri zistení neefektívneho,
nehospodárneho, neúčelného a neúčinného vynaloženia pridelených dotácií. Znížená
dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po dobu troch po sebe nasledujúcich mesiacov,
počnúc nasledujúcim mesiacom, v ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.
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ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 10
Účinnosť
1.) Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hliník nad Hronom dňa 13.12.2018
a nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2019.
2.) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.
07/2017.

Vladimír Mikuláš
starosta obce
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