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Obec Buzitka vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d)
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, § 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a
školských zariadení na území Obce Buzitka.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy a prijímateľ dotácie
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a na
mzdy na jedného žiaka v:
1. Materská škola, Buzitka 162
2. Školská jedáleň, Buzitka 162
3. Školský klub detí, Buzitka 138
Čl. II
Výška a účel použitia dotácie
§2
Výška dotácie
Výška dotácie na prevádzku a mzdy sa určuje podľa počtu žiakov k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky dotácie na žiaka na príslušný kalendárny rok,
obec vypočíta v zmysle platného nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. a z východiskových
podkladov zverejnených MF SR, resp. upraví podľa skutočných potrieb zariadení. Výška
dotácie pre jednotlivé školy a školské zariadenia tvorí prílohu č. 1 k tomuto VZN – Rozpis
finančných prostriedkov na prevádzkové náklady a mzdy škôl a školských zariadení. Pri
schvaľovaní dotácie obec bude prihliadať na východiská rozpočtu obce na jednotlivé roky a z
toho vychádzajúce možnosti určenia výšky dotácie pre jednotlivých prijímateľov v zmysle
tohto VZN.

§3
Účel použitia dotácie
Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu prevádzkových nákladov a na
mzdy zamestnancov škôl a školských zariadení. Pri čerpaní dotácie je prijímateľ povinný
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia dotácie.
§4
Spôsob poskytovania dotácie
1. Dotácia sa poskytuje na príslušný kalendárny rok. Dotácia je čerpaná do 31.12.
príslušného kalendárneho roka, dotácia sa čerpaná z účtu obce, z dôvodu že
prijímatelia nemajú právnu subjektivitu.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s výškou dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
s originálnymi
kompetenciami neupravené týmto VZN sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2. Príloha č. 1 k tomuto VZN bude každoročne schvaľovaná obecným zastupiteľstvom v
rámci schvaľovania rozpočtu obce.
3. V prípade zmeny objemu výnosu dane z príjmov pre Obec Buzitka alebo iných
nepredvídaných udalostí, ktoré nepriaznivo ovplyvnia finančnú situáciu obce, bude
rozpis finančných prostriedkov /Príloha č. 1/ prehodnotený a predložený na
schválenie obecnému zastupiteľstvu v Buzitke.

Helena Ševčíková
starostka obce

Príloha č. 1
Rozpis finančných prostriedkov na prevádzku a mzdové náklady na žiaka škôl a
školských zariadení v originálnej kompetencii v Obci Buzitka
Dotácia na rok 2013

Škola,
Školské zariadenie
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub pri ZŠ
Spolu

Dotácia
na mzdy a prevádzku
na žiaka v € na rok
1 688,94
324,08
747,50
X

Celkový objem
finančných prostriedkov na mzdové
a prevádzkové náklady v € na rok
( originálne kompetencie )
28 712
8 102
5 980
42 794

Takto vyčíslené prostriedky pre materskú školu, školskú jedáleň a ŠKD nebudú
poskytované formou dotácie, ale budú predstavovať priame náklady obce, nakoľko tieto
organizácie nemajú právnu subjektivitu.

Táto príloha bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Buzitke uznesením č. 67/2013,
zo dňa 20.03.2013 a nadobúda účinnosť dňom 05.04.2013.

