Všeobecne záväzné nariadenie
Číslo 5/2019
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
zriadených na území obce Ipeľský Sokolec
Obec Ipeľský Sokolec v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 6 ods. 12, zákona NR SR 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 ustanovenia § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
vydáva
toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Ipeľský Sokolec.
I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel a predmet
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku poskytnutia a spôsob
použitia dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl, školských klubov detí, zariadení
školského stravovania pre žiakov základných škôl, zriadených na území obce Ipeľský
Sokolec, ktorých zriaďovateľom je Obec Ipeľský Sokolec.
(2) Originálnymi kompetenciami na úseku školstva, ktoré zabezpečuje Obec Ipeľský Sokolec
v zriaďovateľskej pôsobnosti, je zabezpečenie činnosti materskej školy, školských klubov
detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov základných a materských škôl.
(3) Činnosť škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti obce Ipeľský Sokolec je
financovaná formou normatívneho financovania, vlastných príjmov škôl a zariadení, priamo
z rozpočtu obce , grantov a z dotácií.
II. ČASŤ
PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ
Čl. 2
Určenie výšky dotácie
(1) Obec Ipeľský Sokolec poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku:
- na účet škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou - pre žiakov základnej školy ,
materskej školy, školského klubu a zariadenia školského stravovania, ktorých zriaďovateľom
je Obec,
- na účet škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity – pre žiakov základnej školy
a školského klubu, ktoré zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov. Podmienkou na
pridelenie dotácie je predloženie návrhu rozpočtu školy a školského zariadenia.
(2) Obec Ipeľský Sokolec poskytuje ročnú dotáciu na jedno dieťa na
a) materskú školu najmenej vo výške
2.810,- €
b) školský klub detí najmenej vo výške
650,- €
c) školskú jedáleň najmenej vo výške
290,- €

(3) Obec poskytuje škole a školskému zariadeniu dotácie mesačne v celých eurách bez

desatinných miest vo výške jednej dvanástiny z ročnej výšky dotácie.
Čl. 3
Použitie dotácie
(1) Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť do 31. decembra príslušného
roka.
(2) Z poskytnutej dotácie prijímateľ môže hradiť len náklady spojené s prevádzkou (t.j. bežné
výdavky – mzdy a prevádzku). So súhlasom zastupiteľstva je možné z dotácií financovať aj
kapitálové výdavky.
III. ČASŤ
VYÚČTOVANIE POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ
Čl. 4
Vyúčtovanie dotácií
(1) Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie dotácie v nasledujúcom
rozpočtovom roku.
(2) Vyúčtovanie dotácií je povinnosťou základných škôl, zriadených na území obce Ipeľský
Sokolec, ktorých zriaďovateľom je obec.
(3) Vyúčtovanie musí obsahovať samostatné časti:
a) finančné vyúčtovanie dotácie,
b) výročnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok
c) k výročnej správe o hospodárení sa pripája:
- ročná účtovná závierka,
(4) Prijímateľ dotácie je povinný vykonať vyúčtovanie dotácie a predložiť ho poskytovateľovi
v týchto lehotách:
a) do 31. januára – vyúčtovanie dotácie za obdobie od 01.01. do 31.12. predchádzajúceho
kalendárneho roka,
b) do 31. marca – predložiť správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.
(5) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roku.
Čl. 5
Kontrola použitia dotácie a sankcie
(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa
tohto VZN vykonáva obec Ipeľský Sokolec a ostatné oprávnené orgány.
(2) Prijímateľ dotácie je povinný:
- vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých Obcou
Ipeľský Sokolec,
- predložiť všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné
vynaloženie pridelených finančných prostriedkov,
- zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
(3) 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 bodu č. 4 tohto článku.
(4) Na uplatnenie sankcií za porušenie finančnej disciplíny poskytovateľ použije ustanovenia
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
IV. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 27.11.2019
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením OZ Ipeľský Sokolec
č. 2019/VII-6
Toto uznesenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2020
Zároveň sa ruší VZN č. ..............
Pripomienky a návrhy môžete predložiť písomne alebo ústne na Obecný úrad Ipeľský
Sokolec v termíne do 12.12.2019.
Podľa § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení musí byť zrejmé, kto ju
predkladá.

Mgr. Arnold Ozsvald
Starosta obce

