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VŠ EO BE CNE Z ÁVÄZ NÉ NARIADE NIE
O BCE TRS ŤANY
č. 1/2019
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva
Obecné zastupiteľstvo v Trsťanoch podľa §6 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, §6 ods. 12 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmenách a doplnení niektorých zákonov a §7 zákona NR SR
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
ustanovuje
§1
Spoločné ustanovenia
1. Toto VZN obec Trsťany vydáva na vykonanie ustanovenia § 6 ods. 12 písm. d) zákona NR SR
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Podľa tohto VZN obec určuje výšku príspevku obce pre financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva formou dotácie pre centra voľného času.
2. Činnosť centier voľného času v originálnej pôsobnosti obce Trsťany je financovaná formou
dotácie z rozpočtu obce.
§2
Predmet úpravy
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť podmienky, výšku
a účel poskytnutia finančných prostriedkov a spôsob ich použitia na prevádzku centier voľného
času zriadených na území inej obce (mesta), ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení a
ktoré navštevujú deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Trsťany.
§3
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie je zriaďovateľ centra voľného času, ktoré je zaradené do siete škôl a školských
zariadení ak o dotáciu požiada.
§4
Podmienky poskytnutia dotácie
1. Školy a školské zariadenia podľa § 3 sú povinné poskytovať obci údaje, ktoré majú vplyv
na poskytnutie dotácie, t.j.:
a) Žiadosť o poskytnutie dotácie na činnosť centra voľného času
b) Zriaďovaciu listinu centra voľného času – overená fotokópia
c) Rozhodnutie o prijatí žiaka na konkrétny školský rok –( meno, priezvisko, rodné číslo)
d) Menné zoznamy žiakov a detí, na ktoré sa dotácia poskytuje s uvedením dátumu narodenia a
adresy trvalého pobytu najneskôr do 20.septembra bežného roka.
e) Povinnosť zúčtovať dotáciu v zmysle zák. 583/2004, §7 ods.6 do 20.12. bežného roka
f) Obec na základe splnenia podmienok poskytne dotáciu 1 x polročne po uplynutí 6 mesiacov

2. Finančné prostriedky pre centra voľného času obec Trsťany poskytne len na deti s trvalým
pobytom na jej území a to na základe Zmluvy uzavretej medzi obcou a zriaďovateľom centra
voľného času, ktorý o dotáciu požiada.
3. Obec poskytne dotáciu na to isté dieťa iba pre jedno centrum voľného času.
§5
Výška a účel dotácie
1. Dotácia pre dieťa centra voľného času zriadeného inou obcou /mestom/ je určená vo výške 50 %
z dotácie na dieťa centra voľného času vypočítanej z východiskových štatistických údajov a
podielov obcí na výnose DPFO na rok 2019.
Jej výška je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.
2. Prijímateľ dotácie je povinný použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových
nákladov a pri jej použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
nakladania s verejnými finančnými prostriedkami.
3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.decembra kalendárneho roka, je príjemca povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce Trsťany do 31.decembra kalendárneho roka.
§6
Záverečné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo v Trsťanoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 25.1.2019, uzn. č.

.

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku obce pre financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva formou dotácie pre centra voľného času na rok 2019
sa ruší VZN č.2/2017 zo dňa 29.11.2017.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. februára 2019.

V Trsťanoch: dňa 7.1.2019
Ing. Rudolf Pupala
starosta obce

Príloha č. 1
k VZN č.1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva na rok 2019
Určenie výšky dotácii :
VD - Výšky výnosu dane pre obce - SR celkom (podľa východiskových
štatistických údajov a podielov obcí na výnose DPFO na rok 2019)
PPŽ - Prepočítaný počet žiakov – SR celkom (podľa východiskových
štatistických údajov a podielov obcí na výnose DPFO na rok 2017)
(zdroj: ww.mfsr.sk)
Výška fin. prostriedkov z výnosu dane na jedného žiaka
podľa nar. vlády SR č. 668/2004 Z. z.
Výpočet:

2 179 532 000 €
9 296 272,40
40 %

0,40 x VD : PPŽ
0,40 x 2 179 532 000 : 9 296 272,40 = 93,78 € / 1 žiak

Výška dotácii pre jednotlivé typy škôl a školských zariadení prepočítaná podľa koeficientov
z prílohy č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. :
Výpočet:

koeficient x 93,78 €

=

výška dotácie

1,1 x 93,78 € = 103,16 €
Výška dotácie na žiaka centra voľného času:
Kategória školy a
školského zariadenia

Žiak centra voľného času

Koeficient z
prílohy č. 3
nar. vlády SR
č. 668/2004

Výška dotácie pre školy
a školské zariadenia
(SR celkom)

Výška dotácie pre CVČ
od obce Trsťany
(60 % -podľa §5 ods.1
VZN)

1,1

103,16 €

52 € (zaokr. na celé €)

