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Obecné zastupiteľstvo v Pavlovciach nad Uhom v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov v y d á v a
toto Všeobecné záväzné nariadenie,
ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje podrobnosti financovania, výšku a účel použitia
poskytnutých finančných prostriedkov na kalendárny rok, lehotu na predkladanie údajov
potrebných na financovanie a deň v mesiaci, kedy sa poskytnú finančné prostriedky na mzdy a
prevádzku na dieťa materskej školy (ďalej MŠ), na žiaka školského klubu detí (ďalej ŠKD) a
zariadenia školského stravovania – školskej jedálne (ďalej ŠJ) a žiaka súkromného centra
špeciálno-pedagogického poradenstva zriadených na území obce Pavlovce nad Uhom (ďalej len
"dotácia v školách a školských zariadeniach), ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva
SR zaradené do siete škôl a školských zariadení.
Čl. 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sú:
1. Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom – v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Pavlovce nad Uhom – zariadenia MŠ, ŠJ a ŠKD.
2. Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kapušianska 2, Pavlovce nad
Uhom – v zriaďovateľskej pôsobnosti Občianskeho združenia "Bezpečne do života" Zemplínska
Široká.
Čl. 3
Podrobnosti financovania
1. Zdrojom dotácie sú finančné prostriedky poukázané obci z výnosu dane z príjmov fyzických
osôb.
2. Dotácia na mzdy je finančný príspevok, ktorý je v rámci bežných výdavkov určený na bežné
výdavky a zahŕňa osobné výdavky na funkčný plat vyplácaný pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným
predpisom a výdavky na odvody do poistných fondov uhrádzaných zamestnávateľom.
3. Dotácia na prevádzku je finančný príspevok, ktorý je v rámci bežných výdavkov určený na
výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom
financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby.
4. Obec Pavlovce nad Uhom poskytne dotáciu jednotlivým prijímateľom podľa údajov uvedených

vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Čl. 3
Predloženie údajov a výška dotácie
1. Prijímatelia dotácie sú povinní oznámiť obci údaje podľa § 7a zákona č. 597/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka za školu a školské
zariadenia, ktoré majú sídlo na území obce Pavlovce nad Uhom.
2. Výška dotácie na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok je stanovená v Prílohe č.1 všeobecne
záväzného nariadenia. Celková výška dotácie na rok je schválená v rozpočte obce a je určená ako
súčin dotácie na jedno dieťa/žiaka a počtu detí/žiakov k 15. septembru predchádzajúceho roka
uvedených v štatistickom výkaze Škol MŠVVaŠ SR 40-01 a podľa skutočného stavu (dochádzky),
ktorý škola a školské zariadenie predkladá zriaďovateľovi.
Čl. 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec Pavlovce nad Uhom poskytne príjemcovi na účet dotáciu mesačne vo výške jednej
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 25. dňa príslušného mesiaca.
Čl. 5
Zúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ dotácie je povinný zúčtovať dotáciu obci štvrťročne formou účtovných výkazov.
2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. kalendárneho roka.
Čl. 6
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostiedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva Obec Pavlovce nad Uhom.
2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky
doklady preukazujúce hospodárne, efektívne a účelne vynaloženie pridelených finančných
prostriedkov poskytovateľovi.
Čl. 7
Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na mzdy a prevádzku v školách a školských
zariadeniach neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2013 schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 05.04.2013 uznesením č. 69/2013.
3. Dotácie za január až marec 2014 budú dofinancované podľa ustanovení tohto VZN.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Pavlovciach
nad Uhom dňa 28.03.2014 uznesením číslo 100/2014 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli.

Mária Dufincová, v.r.

starostka obce

Príloha č. 1

Dotácia na rok 2014
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, žiaka základnej školy
na činnosť školského klubu detí a potencionálneho stravníka zariadenia školského
stravovania a súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva.

Kategória škôl a školských
zariadení
Materská škola

Dotácia na mzdy
a prevádzku
na dieťa v eurách
2000

Školský klub detí

52

Zariadenie školského
stravovania

69

Súkromné centrum
špeciálno-pedagodického
poradenstva

106

Dotácia na mzdy a
prevádzku celkom
v eurách

