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Február 2021

Obecné zastupiteľstvo v Úbreži v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 12 písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ďalej v zmysle
zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a nariadenia vlády SR č.
668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení

Článok I
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ako „VZN“) je určiť spôsob
poskytnutia a výšku dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí
a školskej jedálne pre žiakov základnej školy a deti materskej školy, zriadených na území obce
Úbrež.
Článok II
Príjemca finančných prostriedkov
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je Základná škola s materskou školou Úbrež,
súčasťou ktorej sú materská škola v obci Úbrež, školský klub detí a školská jedáleň.

Článok III
Výška finančných prostriedkov
1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, školského
klubu detí a školskej jedálne sa určí podľa platných právnych predpisov.
2. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre materskú školu sa vypočítajú podľa
počtu detí v materskej škole evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa
stavu k 15.09. predchádzajúceho roka.
3. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa v školskom klube detí základných
škôl sa vypočítajú podľa počtu detí v školskom klube evidovaných v štatistike Výkaz Škol
(MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka.

4. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre školskú jedáleň sa vypočítajú podľa
počtu detí v zariadeniach školského stravovania evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ
SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka.
5. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia podľa odsekov 1 – 4 je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN. Výška
finančných prostriedkov sa zaokrúhľuje na celé eurá podľa matematických pravidiel
zaokrúhľovania.
6. V prípade, ak podľa koeficientov napočítaná výška finančných prostriedkov nebude
pokrývať výšku nákladov na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí
a školskej jedálne, Obec dorovná tento rozdiel.
7. V prípade potreby poskytnutia finančných prostriedkov na správu školských
objektov, prípadne záujmové vzdelávanie obec poskytne na základe žiadosti ZŠ s MŠ Úbrež po
schválení obecným zastupiteľstvom obce.

Článok IV.
Poskytnutie finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN sa poskytujú
mesačne v termíne do posledného pracovného dňa v mesiaci.
2. Dňom poskytnutia finančných prostriedkov sa rozumie deň odpísania z účtu
poskytovateľa finančných prostriedkov.

Článok V.
Použitie finančných prostriedkov

1. Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky len na mzdy a prevádzku
školských zariadení. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne,
účinne a účelne.
2. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný poskytnuté finančné prostriedky
použiť do 31. decembra kalendárneho roka. V prípade, že finančné prostriedky nebudú
vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho roka je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť
poskytnutých finančných prostriedkov vrátiť späť na účet obce do 25. januára nasledujúceho
kalendárneho roka.

3. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu
čerpania finančných prostriedkov poskytnutých obcou.

4. Prijímateľ finančných prostriedkov je ďalej povinný:
a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia poskytnutých finančných
prostriedkoch 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, § 2ods.
2 písm. i) až k) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutých finančných prostriedkoch
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
.
Článok VI.
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
1. Prijímateľ finančných prostriedkov má povinnosť zúčtovať poskytnuté finančné
prostriedky v lehote:
a) do 20. júla príslušného kalendárneho roka – vyúčtovanie finančných prostriedkov
za obdobie od 01.01. do 30.6. príslušného kalendárneho roka,
b) do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka – vyúčtovanie finančných
prostriedkov za obdobie od 01.07. do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Článok VII.
Kontrola použitia poskytnutých finančných prostriedkov
1. Poskytovateľ finančných prostriedkov 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.
2. Pre účely kontroly podľa bodu (1) tohto článku je príjemca povinný umožniť
poskytovateľovi finančných prostriedkov vykonanie kontroly a za tým účelom zabezpečiť pre
oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do objektu, ktorá súvisí s predmetom kontroly
a povinnosť predkladať im požadované doklady, informácie, vysvetlenia, súvisiace
s vykonávanou kontrolou preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie
pridelených finančných prostriedkov.

3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa bodu (2) tohto článku sú:
a) starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly hlavného
kontrolóra obce alebo audítora,
b) obecné zastupiteľstvo, ak sa na tom uznesie.
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
finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny.
5. Vykonávateľ kontroly podľa tohto článku je v zmysle § 8 ods. 1) písm. c) zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov povinný
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom
záujme.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Úbreži dňa
30.03.2021 uznesením č. 1.9/2021 nadobúda účinnosť 15. dňom od schválenia.
2. Prijatím tohto VZN sa zároveň ruší VZN č. 1/2020 zo dňa 27.02.2020.

V Úbreži dňa 30.03.2021

Ing. Martin Hvižďak
starosta obce Úbrež

Príloha č.1 k VZN č.1/2021
Obec Úbrež určuje nasledovnú výšku finančných prostriedkov na rok 2021 na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení na 1 žiaka:
Výpočet výšky finančných príspevkov na rok 2021
- koeficient prepočítaný ministerstvom školstva s celoslovenskou pôsobnosťou pre rok 2021
91,46 €
1. Výška finančných príspevkov na mzdy a prevádzku MŠ v €:
* počet detí MŠ:
* koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.v z.n.p.:
* jednotkový koeficient na rok 2021:
* celková výška fin. príspevku (21 x 30,4 x 91,46)
* výška fin. príspevku na 1 mesiac
* výška fin. príspevku na 1 dieťa/rok

21
30,4
91,46
58 388,06
4 865,67
2 780,38

- výška mesačného finančného príspevku na mzdy a prevádzku MŠ je 4 866 €.
2. Výška finančných príspevkov na mzdy a prevádzku ŠJ v €:
* počet detí ŠJ:
* koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.:
* jednotkový koeficient na rok 2021:
* celková výška fin. príspevku (189 x 1,8 x 91,46)
* výška fin. príspevku na 1 mesiac
* výška fin. príspevku na 1 dieťa/rok

189
1,8
91,46
31 114,69
2 592,89
164,63

- výška mesačného finančného príspevku na mzdy a prevádzku ŠJ je 2 593 €.
3. Výška finančných príspevkov na mzdy a prevádzku ŠKD v €:
* počet detí ŠKD:
* koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.:
* jednotkový koeficient na rok 2021:
* celková výška fin. príspevku (26 x 6,0 x 91,46)
* výška fin. príspevku na 1 mesiac
* výška fin. príspevku na 1 dieťa/rok

26
6,0
91,46
14 267,76
1 188,98
548,76

- výška mesačného finančného príspevku na mzdy a prevádzku ŠKD je 1 189 €.

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých na mzdy a prevádzku MŠ, ŠKD a ŠJ
je 8 648 €/ mesiac.

4. Výška finančných príspevkov na správu školských objektov v €:
* počet detí ZŠ s MŠ:
* koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.:
* jednotkový koeficient na rok 2021:
* celková výška fin. príspevku (210 x 1,5 x 91,46)
* výška fin. príspevku na 1 mesiac
* výška fin. príspevku na 1 dieťa/rok

210
1,5
91,46
28 809,90
2 400,83
137,19

5. Výška finančných príspevkov na záujmové vzdelávanie v €:
* počet detí do 15 r.:
* koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.:
* jednotkový koeficient na rok 2021:
* celková výška fin. príspevku (183 x 1,1 x 95,28)
* výška fin. príspevku na 1 mesiac
* výška fin. príspevku na 1 dieťa/rok

177
1,1
91,46
17 807,26
1 483,94
100,61

Príloha č.2
Metodika výpočtu rozpisu finančných prostriedkov pre školstvo z podielových daní
na rok 2021
1. Koeficient prepočítaný Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR s celoslovenskou
pôsobnosťou pre rok 2021:
91,46 €
Obec

Úbrež

Škol. zariadenie

Počet detí x
koeficient (príl. č.3 NV
č.668/2004 Z.z.)

Počet detí
x
koeficient

MŠ

21 x 30,4

638,40

58 388,06

ŠJ

189 x 1,8

340,20

31 114,69

ŠKD

26 x 6,0

156,00

14 267,76

Správa škol.
objektov

210 x 1,5

315,00

Záujmové
vzdelávanie

177 x 1,1

194,70

17 807,26

1 644,30

150 387,67

Spolu

koeficient

x 91,46

Suma v €

28 809,90

2. Podiel daní z príjmov pre rok 2021 pre obec vypočítaný z PD na rok 2021, ktoré obec
dostane:
319 772 €
z toho 40% - 127 909 |€.
Výpočet koeficientu: 127 909 : 1 644,30 = 77,78
Obec

Úbrež

Škol. zariadenie

č.668/2004 Z.z.)

Počet detí
x
koeficient

MŠ

21 x 30,4

638,40

49 654,75

ŠJ

189 x 1,8

340,20

26 460,76

ŠKD

26 x 6,0

156,00

12 133,68

Správa škol.
objektov

210 x 1,5

315,00

Záujmové
vzdelávanie

177 x 1,1

194,70

15 143,77

1 644,30

127 893,66

Spolu

Počet detí x
koeficient (príl. č.3 NV

koeficient

x 77,78

Suma v €

24 500,70

Príloha č.3
Výpočet výšky finančných príspevkov na rok 2021
- koeficient prepočítaný z podielových daní pre obec Úbrež pre rok 2021
77,78 €
1. Výška finančných príspevkov na mzdy a prevádzku MŠ v €:
* počet detí MŠ:
* koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.v z.n.p.:
* jednotkový koeficient na rok 2021:
* celková výška fin. príspevku (21 x 30,4 x 77,78)
* výška fin. príspevku na 1 mesiac
* výška fin. príspevku na 1 dieťa/rok

21
30,4
77,78
49 654,75
4 137,90
2 364,51

- výška mesačného finančného príspevku na mzdy a prevádzku MŠ je 4 138 €.
2. Výška finančných príspevkov na mzdy a prevádzku ŠJ v €:
* počet detí ŠJ:
* koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.:
* jednotkový koeficient na rok 2021:
* celková výška fin. príspevku (189 x 1,8 x 77,78)
* výška fin. príspevku na 1 mesiac
* výška fin. príspevku na 1 dieťa/rok

189
1,8
77,78
26 460,76
2 205,06
140,00

- výška mesačného finančného príspevku na mzdy a prevádzku ŠJ je 2 205 €.
3. Výška finančných príspevkov na mzdy a prevádzku ŠKD v €:
* počet detí ŠKD:
* koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.:
* jednotkový koeficient na rok 2021:
* celková výška fin. príspevku (26 x 6,0 x 77,78)
* výška fin. príspevku na 1 mesiac
* výška fin. príspevku na 1 dieťa/rok

26
6,0
77,78
12 133,68
1 011,14
466,68

- výška mesačného finančného príspevku na mzdy a prevádzku ŠKD je 1 011 €.

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých na mzdy a prevádzku MŠ, ŠKD a ŠJ
je 7 354 €/ mesiac.

4. Výška finančných príspevkov na správu školských objektov v €:
* počet detí ZŠ s MŠ:
* koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.:
* jednotkový koeficient na rok 2021:
* celková výška fin. príspevku (210 x 1,5 x 77,78)
* výška fin. príspevku na 1 mesiac
* výška fin. príspevku na 1 dieťa/rok

210
1,5
77,78
24 500,70
2 041,73
116,67

5. Výška finančných príspevkov na záujmové vzdelávanie v €:
* počet detí do 15 r.:
* koeficient z prílohy č.3 NV č.668/2004 Z.z.:
* jednotkový koeficient na rok 2021:
* celková výška fin. príspevku (183 x 1,1 x 77,78)
* výška fin. príspevku na 1 mesiac
* výška fin. príspevku na 1 dieťa/rok

177
1,1
77,78
15 143,77
1 261,98
85,56

V prípade potreby poskytnutia finančných prostriedkov na správu školských objektov,
prípadne záujmové vzdelávanie môže obec poskytnúť na základe žiadosti ZŠ s MŠ Úbrež po
schválení obecným zastupiteľstvom obce.

