
 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: VZN – 1/2020 

Obec KOŠECA Výtlačok číslo: 1 

 
v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
 
 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  Č. 1/2020 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej 

školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca 
 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.11.2020 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 30.11.2020 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2020 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 11.12.2020 

Pripomienky zasielať: 
- písomne na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 

018 64 Košeca 
- elektronicky na adresu: starosta@koseca.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 30.11.2020 

Na rokovaní OZ dňa: 15.12.2020 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Košeci na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 v súlade s ustanovením § 6 a § 

11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení 

zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje toto 

 V š e o b e c n e   z á v ä z n é h o   n a r i a d e n i a  č. 1/2020 

 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa 

materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie                                                   

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „VZN“/ je určiť spôsob a výšku 
poskytnutia finančných prostriedkov a spôsob použitia finančných prostriedkov určených na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy, ktorá je súčasťou 
základnej školy, dieťa školského klubu detí a dieťa zariadenia školského stravovania pre žiakov ZŠ 
s MŠ zriadených na území obce Košeca, ktorých zriaďovateľom je obec Košeca a sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky.  

 

Čl. II.  

Vymedzenie pojmov 

1) Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:  
1.1. Dotácia na mzdy a prevádzku  

a) Dotácia na mzdy – je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky a zahŕňa 
výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, 
osobný príplatok, platovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, príplatok za 
zmennosť, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditový príplatok, 
výkonnostný príplatok, príplatok za praktickú prípravu, príplatok za prácu v noci, 
príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu, príplatok za prácu vo sviatok, plat za 
prácu nadčas, plat za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a odmenu, 
vyplácaných pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského 
zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených  osobitným predpisom, výdavky 
na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom  za pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia; výdavky na 
odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov maximálne vo výške 
dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa; výdavky na náhradu príjmu pri 
dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, výdavky na nemocenské dávky 
a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.  

b) Dotácia na prevádzku – je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky škôl 
a školských zariadení a zahŕňa výdavky na tovary a služby definované Ministerstvom 
financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary 
a služby. Ide o výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, 
dopravné ,rutinnú a štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby špecifikované 
v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie.  

1.2   Počtom žiakov v základnej umeleckej škole, detí v materskej škole a školských 

zariadeniach / ďalej len výkonný ukazovateľ/ - rozhodným pre pridelenie dotácie na mzdy 

a prevádzku v aktuálnom roku, sa rozumie počet k 15. septembru začínajúceho školského roka, 



ktorý škola a školské zariadenie vykázali  v štatistickom výkaze Škôl MŠ SR  40-01. Rozhodným 

počtom je počet:  

a) žiakov základnej umeleckej školy v individuálnej forme a v skupinovej forme 
vzdelávania od troch rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku podľa stavu k 15. 
septembru začínajúceho školského roka 

b) detí materskej školy podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka  
c) detí školských klubov detí podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka, 

ktoré sú žiakmi nultého až 5. ročníka  ZŠ a fyzicky navštevujú školský klub 
d) žiakov Základnej školy s materskou školou  a deti navštevujúce materskú školu – ( 

počítajú 1,5 x) -  pre zariadenie školského stravovania  
e) počet obyvateľov obce Košeca od päť do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území 

obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje 
pre centrum voľného času 

2) Poskytovateľom finančných prostriedkov je obec Košeca. Finančné prostriedky sa poskytujú 
formou dotácie.  

 

Čl. III. 

Prijímateľ dotácie, podrobnosti financovania a lehoty 

 

1) Prijímateľom dotácie podľa tohto VZN je:  
a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Košeca 

2) Prijímateľ dotácie je povinný poskytovateľovi dotácie predložiť do 25. septembra kalendárneho 
roka:  
a) návrh rozpočtu na budúci kalendárny rok a dva roky po ňom nasledujúce v členení podľa 

podprogramu rozpočtu, rozpočtovej klasifikácie, zdrojov financovania, počty výkonových 
ukazovateľov na budúci kalendárny rok, štatistické výkazy potvrdzujúce počty výkonových 
ukazovateľov, na ktoré je návrh rozpočtu zostavený, vrátane zoznamov detí k údajom v 
štatistických výkazoch a údaje podľa § 7a zákona č. 597/2004 Z.z. v znení neskorších 
predpisov, očakávané počty výkonových ukazovateľov na dva roky nasledujúce po budúcom 
kalendárnom roku, komentár k návrhu rozpočtu. Ak návrh rozpočtu a jeho povinné prílohy 
obsahujú údaje rozhodné pre pridelenie dotácie uvedené nesprávne, nepravdivo a neúplne, 
je ich uvedenie považované za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých sú verejné 
prostriedky prideľované . 

3) Dotácia bude poskytovaná prijímateľovi dotácie mesačne vo výške jednej dvanástiny z ročnej 
výšky dotácie a to do 25 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

4) Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu výkonových 
ukazovateľov vykázaných podľa čl. III tohto VZN a ročnej výšky dotácie na mzdy a prevádzku na 
jeden výkonový ukazovateľ určenej podľa jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení v čl. IV 
VZN. Ročná dotácia sa zaokrúhľuje na celé eurá podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania.  

5) Dotácia určená podľa bodu 4) čl. III sa poskytuje prijímateľovi dotácie mesačne v celých eurách, 
zaokrúhlená podľa matematických pravidiel zaokrúhľovania, vo výške jednej dvanástiny z ročnej 
výšky dotácie.  

6) Obec Košeca poskytne dotáciu pre školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou, ktorých je 
zriaďovateľom na účet školy alebo školského zariadenia. 

7) Výška dotácie môže byť počas roka upravená podľa skutočného plnenia príjmov rozpočtu.  
 

 

 



Čl. IV 

Výška dotácie na jeden výkonný ukazovateľ 

 
1) Obec Košeca určuje ročnú výšku dotácie na prevádzku na mzdy na jeden výkonný ukazovateľ 

podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.  
 

Čl. V. 

Použitie dotácie a zúčtovanie dotácie 

 
1) Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelenú dotáciu použiť iba na mzdové náklady a prevádzku. 

Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne. 
2) Finančné prostriedky z pridelenej dotácie je prijímateľ dotácie oprávnený použiť aj na rutinnú a 

štandardnú údržbu a to po uhradení všetkých doterajších záväzkov, s výnimkou záväzkov v 
lehote splatnosti. 

3) Nedodržanie podmienok použitia dotácie uvedených v čl. V. bodoch 1) a 2) tohto VZN je 
považované za nedodržanie podmienok za ktorých boli verejné prostriedky použité.  

4) Prijímateľ dotácie, ktorému bola poskytnutá dotácia v zmysle čl. IV. tohto VZN je povinný 
zúčtovať dotáciu s obcou Košeca štvrťročne. Presný termín a spôsob zúčtovania dotácie určí 
poskytovateľ dotácie.  

5) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ 
dotácie povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť naspäť na účet obce do 31.12. príslušného 
kalendárneho roka. 
 

Čl. VI. 

Kontrola použitia dotácie 

1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto 
VZN vykonáva obec Košeca prostredníctvom ním poverených zamestnancov a hlavného 
kontrolóra obce.  

2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky 
doklady preukazujúce hospodárne, efektívne a účelné vynaloženie pridelených finančných 
prostriedkov.  

3) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené alebo použité 
je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej alebo použitej dotácie späť 
do rozpočtu obce Košeca. Výšku vratky, lehotu a spôsob vrátenia verejných prostriedkov určí 
prijímateľovi dotácie poskytovateľ dotácie.  

 

 
Čl. VII.  

Záverečné ustanovenia 

 
1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území 
obce Košeca bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2020, uznesením č. 89/2020.  

2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 5/2012 o určení 
výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy 
a školských zariadení so sídlom na území obce Košeca, schválené dňa 13.12.2012, uznesením č. 
214/2020 v znení dodatkov.  

 



3) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území 
obce Košeca nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.  

 

 
V Košeci dňa 16.12.2020 
 
 
 
 
        Mgr. Radomír Brtáň 
                starosta   

            

  
Príloha č. 1 

k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy 

a dieťa materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Košeca 

Ročná výška dotácie na prevádzku na mzdy na jeden výkonný ukazovateľ 

Kategória školy, školského zariadenia  Normatív pre obecné školy a školské 

zariadenia 

Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov 2570,56 EUR 

Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme 

vyučovania 
1422,77  EUR 

Žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme 

vyučovania 
464,58  EUR 

Žiak školského klubu 681,27  EUR 

Potenciálny stravník – žiak základnej školy 

a stravníci materskej školy napočítaní 1,5 násobkom 
162,68  EUR 

Žiak centra voľného času  150 EUR  

 

 

 
 

 

 

 


