Obec Tročany podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. b) a c) zák. č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zmien a doplnkov
Vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Tročany č. 09/2016
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení na území Obce Tročany

Čl. I
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie na
mzdy a prevádzku súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území Obce
Tročany, ktorého zriaďovateľom je právnická osoba a ktoré je na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky.
Toto VZN stanovuje:
a) podmienky poskytovania dotácií, v rámci ktorých upravuje najmä účel a výšku dotácie,
náležitosti žiadosti a použitie dotácie
b) podmienky vyúčtovania dotácií
c) určenie výšky dotácie
Čl. II
Predmet a zdroje
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. a v súlade s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z. o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy budú zriaďovateľom škôl a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti FO, PO a cirkvi, ktoré sú zriadené na území
Obce Tročany, na základe ich písomnej žiadosti poskytnuté finančné prostriedky podľa počtu
žiakov k 15. septembru aktuálneho školského roka , ktorým boli poskytnuté služby
v predchádzajúcom školskom roku
Čl. III
Podmienky poskytnutia dotácie
(1) Školské zariadenie , ktorého zriaďovateľom je FO, PO a cirkev musí spĺňať tieto
podmienky:
a) adresa, sídlo školy alebo školského zariadenia, pre ktoré žiadateľ požaduje dotáciu musí
byť na území Obce Tročany,
b) škola alebo školské zariadenie je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva
školstva SR
c) školu alebo školské zariadenie navštevujú deti, resp. žiaci do 15 rokov veku,
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(2) Obec poskytuje zriaďovateľom škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je FO,
PO a cirkev finančné prostriedky na kalendárny rok podľa počtu deti - žiakov v ich
zariadeniach a výšky dotácie na žiaka určenej týmto VZN.
(3) Obec Tročany bude poskytovať zriaďovateľovi schválenú dotáciu na kalendárny rok
mesačne jednou dvanástinou v termíne do 24. v mesiaci.
(4) Poskytnutie a použitie dotácie je účelovo určené: na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení, ktorých zriaďovateľom je FO, PO a cirkev.
(5) Dotáciu na príslušný kalendárny rok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o
poskytnutie dotácie, tlačivo žiadosti je prílohou č. 2
(6) Termín podania písomných žiadostí o dotáciu je do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa má dotácia poskytnúť; pri presune peňazí z inej
obce najneskôr v deň zmeny sídla školského zariadenia.
(7) Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, resp. doložiť tieto doklady/iba
novovzniknutý subjekt predkladá tieto doklady, ostatní iba ak nastala u nich zmena/:
a) kópiu dokladu o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete škôl a školských
zariadení MŠ SR,
b) kópiu dokladov o zriadení školy alebo školského zariadenia /zriaďovaciu listinu/,
c) doklady preukazujúce právnu subjektivitu žiadateľa – zriaďovateľa /napr. štatút, stanovy,
zriaďovaciu listinu, živnostenský list, výpis z obchodného registra a pod./ vrátane údajov o
štatutárnom zástupcovi žiadateľa,
d) kópiu dokladu o pridelení IČO zriaďovateľovi, ak mu bolo pridelené
e) kópiu dokladu o pridelení IČO školy alebo školského zariadenia
f) výšku požadovanej dotácie
g) účel použitia dotácie,
h) číslo účtu zriaďovateľa a bankovú inštitúciu, v ktorej je účet vedený,
i) údaje o počte žiakov školy alebo školského zariadenia /kópia výkazu 40-01, príp. hlásenie
zriaďovateľa o počte detí, ktorým boli poskytnuté služby v predchádzajúcom školskom roku.
j) kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená konať v mene zriaďovateľa /meno, číslo, telefónu, fax,
e-mail apod./.
(8) Nekompletná a neúplná žiadosť a žiadosť o dotáciu, ktorá nebola doručená Obci Tročany
v stanovenej lehote nebude zahrnutá v návrhu rozpočtu na príslušný rok. Tato žiadosť bude
predmetom schvaľovania až pri najbližšej zmene rozpočtu obce.
(9) Zriaďovateľ školy a školského zariadenia je povinný oznámiť Obci Tročany údaje o počte
detí, žiakov, ktorým boli poskytnuté služby v školskom zariadení výchovného poradenstva
a prevencie v predchádzajúcom školskom roku najneskôr do 25. septembra kalendárneho
roka, ktorý predchádza roku poskytnutia dotácie.
Čl. IV
Určenie výšky dotácie
Výška dotácie v roku 2016 na žiaka (dieťa) pre Centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva, zriadeného FO, PO a cirkvou je vo výške 128,00€/rok. Výška dotácie sa
použije aj na ďalšie roky, kým nebude zmenená dodatkom k VZN.
Čl. V
Použitie dotácie
(1) Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť do 31. decembra príslušného roka
v rozsahu a na účel určený v z.č. 596/2003 Z.z. a v tomto VZN.
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(2) Z poskytnutej dotácie prijímateľ môže hradiť mzdy a náklady spojené s prevádzkou /t.j.
bežné výdavky – mzdy a prevádzku/ škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti zriaďovateľa – príjemcu dotácie.
(3) Prijímateľ dotácie je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných
prostriedkov poskytnutých Obcou Tročany.
(4) Prijímateľ dotácie má povinnosť:
a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutej dotácie a to v súlade
s § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 2 písm. i) až k) zákona č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve, b) zabezpečiť vedenie účtovnej
evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Čl. VI.
Vyúčtovanie dotácie
(1) Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom
rozpočtovom roku.
(2) Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie podľa prílohy č. 1/ a predložiť
ho poskytovateľovi Obce Tročany v týchto lehotách:
a) do 31. júla – vyúčtovanie dotácie za obdobie od 01.01. do 30.06. príslušného kalendárneho
roka,
b) do 31. januára – vyúčtovanie dotácie za obdobie od 01.07. do 31.12. predchádzajúceho
kalendárneho roka,
(3) Nevyčerpanú dotáciu alebo jej časť do 31.12. príslušného roka je prijímateľ povinný do
20. januára nasledujúceho roku vrátiť poskytovateľovi a zároveň poslať o úhrade avízo Obci
Tročany.
Čl. VII.
Kontrola
(1) Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutými
finančnými prostriedkami 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 a 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 sídle príjemcu dotácie.
(2) Pre účely kontroly podľa bodu 1 tohto článku je príjemca povinný umožniť
poskytovateľovi dotácie vykonanie kontroly 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) Kontrolu nad dodržiavaním účelovosti použitia dotácie vykonávajú kontrolné orgány
obce.
(4) Ak poskytovateľ v rámci kontroly zistí, že príjemca porušil finančnú disciplínu podľa § 31
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjemca je povinný vrátiť poskytovateľovi
dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny a za porušenie finančnej disciplíny zaplatiť
poskytovateľovi sankcie podľa osobitných predpisov.
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(5) Zamestnanec Obce Tročany vykonávajúci kontrolu podľa tohto článku, je v zmysle § 8
ods. 1 písm. c) zákona č. 522/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť a skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
(1) Prijímateľ dotácie je povinný v lehote do dvoch mesiacov od ukončenia predmetu činnosti
súvisiaceho s poskytnutím dotácie vykonať jej zúčtovanie podľa Čl. VI tohto VZN a toto
predložiť spolu s výročnou správou v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov poskytovateľovi Obci Tročany.
(2) Prijímateľ dotácie, ako aj škola alebo školské zariadenie , sú povinní viesť preukaznú
analytickú evidenciu príjmov a výdavkov, týkajúcich sa prijatej dotácie Obce Tročany podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zároveň vyznačiť na
originály účtovných dokladov „hradené z dotácie Obce Tročany”.
(3) Prijímateľ dotácie je povinný dohodnúť s organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
pre ktorú sa dotácia poskytuje, podmienky použitia dotácie, ako aj jej zúčtovanie, v súlade
s VZN.
(4) Ak školské zariadenie zmení adresu, sídlo poskytovateľ zabezpečuje financovanie tohto
zariadenia tak, že finančné prostriedky presunie na obec, ktorá je novým sídlom školského
zariadenia, alebo zmluvou dohodne so zriaďovateľom financovanie do konca príslušného
kalendárneho roka.
(5) VZN sa mení alebo dopĺňa dodatkom.

VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Tročanoch dňa 15.12.2015 uznesením č.
17/2015 a nadobúda účinnosť 01.01.2016. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN
č.09/2015.
V Tročanoch 15.12.2015
Ing. František Čulák
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:
15.12.2015
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 15.12.2015
Zvesené z úradnej tabule obce dňa: 30.12.2015
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Príloha č. 1 k VZN Obce Tročany
Zriaďovateľ:
IČO zriaďovateľa:
Názov školského zariadenia:
Polročné vyúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Tročany
zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia.
Za obdobie ... polrok 201..
V€
Účel

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov za
polrok 201...

Suma skutočne použitých
finančných prostriedkov za
polrok 201..

Dotácia na bežné výdavky

Rozpis skutočne použitých finančných prostriedkov za .. polrok 201... v členení:
V€

Položka 610

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Položka 620

Poistné a príspevok do poisťovní

Položka 630

Tovary a služby

Položka 640

Bežné transfery

Bežné výdavky celkom
Vypracoval:
Dňa:
Číslo telefónu:
e-mailová adresa:

..............................................................
pečiatka a podpis zriaďovateľa
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