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Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 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, 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 obce Tekovské Lužany o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Článok I.
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť spôsob poskytnutia a výšku dotácie na mzdy a
prevádzku materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne pre žiakov základnej školy, školskej
jedálne pre deti materskej školy, centra voľného času zriadených na území obce Tekovské Lužany,
centra voľného času zriadeného na území inej obce, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto, štátom
uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (cirkevné školy a školské zariadenia), iná právnická osoba
alebo fyzická osoba (súkromné školy a školské zariadenia), a ktoré je na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.
Článok II.
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
Materská škola, Ulica osloboditeľov 36 a ŠJ pri MŠ, ktorá je jej súčasťou
ŠKD pri Základnej škole, Komenského 37
ŠKD pri Základnej škole s VJM, Komenského 37
Školská jedáleň, Dunajská 4
Súkromné centrum voľného času Talentum, Komenského 37
Centrum voľného času, ktoré navštevujú žiaci vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na
území obce Tekovské Lužany
Základná umelecká škola, ktorú navštevujú žiaci vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom
na území obce Tekovské Lužany
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Článok III.
Výška dotácie
1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, školského klubu detí,
školskej jedálne, centra voľného času a základnej umeleckej školy sa určí podľa platných
právnych predpisov1.
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 školských kluboch evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ
SR) 40-01 podľa stavu k 15.09. predchádzajúceho roka.
4. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre centrá voľného času sa vypočítajú podľa počtu
detí a členov v centrách voľného času s trvalým pobytom na území obce Tekovské Lužany do
25 rokov veku evidovaných v štatistike Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 podľa stavu k 15.09.
predchádzajúceho roka. Zriaďovatelia súkromných a cirkevných centier voľného času obdržia
90% na dieťa centra voľného času zriadeného na území obce Tekovské Lužany žiadateľom
finančných prostriedkov.
5. Finančné prostriedky pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov sa vypočítajú podľa počtu
detí v centre voľného času k 15.09. predchádzajúceho roka evidovaných v štatistike Výkaz
Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 do 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Tekovské Lužany.
Finančné prostriedky sa poskytujú na 1 dieťa v 1 záujmovom krúžku v 1 centre voľného času.
Ak zákonný zástupca prihlási dieťa do dvoch a viac centier voľného času, zriaďovatelia týchto
centier voľného času oslovia zákonného zástupcu, aby rozhodol, ktorému centru voľného
času obec poskytne finančné prostriedky. Ak nerozhodne zákonný zástupca, rozhodne obec.
6. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku pre školské jedálne 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.
7. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia podľa odsekov 1 – 6 je uvedená v prílohe č. 1 tohto všeobecne
záväzného nariadenia. Výška finančných prostriedkov sa zaokrúhľuje na celé eurá podľa
matematických pravidiel zaokrúhľovania.
Článok IV.
Lehota na predloženie žiadosti
1. Termín doručenia písomnej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku (okrem údajov pre potreby štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov) je pre žiadateľa finančných prostriedkov určený do 30. septembra kalendárneho
roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa finančné prostriedky majú poskytnúť.
2. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (vzor žiadosti v prílohe č.
2) bude obsahovať príslušný štatistický Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) k 15.09 predchádzajúcemu
rozpočtovému roku, na ktorý žiadateľ podáva žiadosť a menný zoznam žiakov/detí (príloha č.
1

Napr. Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
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3). Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov je považovaná za doručenú včas v zmysle
odseku 1, ak bola v tomto termíne doručená do podateľne Obecného úradu v Tekovských
Lužanoch alebo zaslaná poštou (dátum podania vyznačený na pečiatke pošty).
3. Ak žiadateľ doručí žiadosť po termíne uvedenom v odseku 1, nebude táto žiadosť v návrhu
rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok zahrnutá a jej vybavenie bude realizované až v rámci
schvaľovania najbližšej úpravy rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom.
Článok V.
Poskytnutie finančných prostriedkov
1. Finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku podľa tohto všeobecne záväzného
nariadenia sa poskytujú mesačne v termíne do posledného pracovného dňa v mesiaci, okrem
mesiaca december, kedy budú poskytnuté do 15. dňa.
2. Dňom poskytnutia finančných prostriedkov sa rozumie deň odpísania z účtu poskytovateľa
finančných prostriedkov.
Článok VI.
Použitie dotácie
1. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť finančné prostriedky len na mzdy a prevádzku.
Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Prijímateľ dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť do 31. decembra kalendárneho roka.
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť
dotácie vrátiť späť na účet obce do 25. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
3. Prijímateľ dotácie je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných
prostriedkov poskytnutých obcou.
4. prijímateľ dotácie je ďalej povinný:
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,
b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zároveň vyznačiť na
originály účtovných dokladov „hradené z dotácie obce Tekovské Lužany“.
5. Dotácia určená podľa Článku III. tohoto VZN sa prijímateľovi dotácie zníži o 2% v prípade, že
z rozpočtu obce Tekovské Lužany boli vynaložené finančné prostriedky na rekonštrukciu,
modernizáciu školského objektu alebo jeho technické zhodnotenie, ktorého cieľom bolo
zníženie prevádzkových nákladov objektu. Trvalé zníženie podľa prvej vety sa uplatní od 1.
januára nasledujúceho kalendárneho roka, po kalendárnom roku v ktorom nadobudlo
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie.
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Článok VII.
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
1. Prijímateľ finančných prostriedkov má povinnosť zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky
Obci Tekovské Lužany 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 rok.
Článok VIII.
Kontrola použitia dotácie
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 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,
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
dotáciu vo výške porušenia finančnej disciplíny a za porušenie finančnej disciplíny zaplatiť
poskytovateľovi sankcie podľa bodu (5) tohto článku a zaslať na adresu poskytovateľa avízo
do 10 dní od zistenia porušenia kontrolou.
5. 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.
6. Zamestnanec obce vykonávajúci kontrolu 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.
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Článok IX.
Sankcie
1. Obec Tekovské Lužany zníži o 50 % prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov
pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení neefektívneho, nehospodárneho, neúčelného a
neúčinného vynaloženia pridelených dotácií. Znížená dotácia bude prijímateľovi poskytovaná
po dobu šiestich po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom
boli zistené rozhodné skutočnosti.
2. Obec Tekovské Lužany zníži o 50 % prijímateľovi dotácie objem finančných prostriedkov
pridelených na mzdy a prevádzku pri zistení poklesu počtu detí o viac ako 20 % z pôvodného
počtu vykázaného k 15. 09. Znížená dotácia bude prijímateľovi poskytovaná po dobu šiestich
po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v
ktorom boli zistené rozhodné skutočnosti.
3. Sankcia podľa bodu 2 sa neuplatní, ak prijímateľ dotácie pri poklese počtu detí o viac ako
20 % z pôvodného počtu vykázaného k 15. 09. písomne požiada poskytovateľa dotácie do 5
pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo o poskytovanie dotácie na znížený počet detí.
Poskytovateľ dotácie zníži prijímateľovi dotácie výšku prideľovaných finančných prostriedkov
podľa skutočností uvedených v žiadosti prijímateľa od nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v
ktorom boli skutočnosti rozhodné pre pridelenie dotácie písomne oznámené poskytovateľovi
dotácie.
4. Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené alebo
použité je prijímateľ dotácie povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene prijatej alebo použitej
dotácie späť do rozpočtu obce Tekovské Lužany. Výšku vratky, lehotu a spôsob vrátenia
verejných prostriedkov určí prijímateľovi dotácie písomne poskytovateľ dotácie.
5. Finančné prostriedky získané späť do rozpočtu obce budú prerozdelené v programe
vzdelávanie v rozpočte obce Tekovské Lužany v rozpočtovom roku, v ktorom boli získané.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch
dňa 18.12.2019 uznesením č. 196/2019 a nadobúda účinnosť 1.1.2020.
2. Prijatím tohto VZN sa zároveň ruší VZN č. 2/2018 zo dňa 24.10.2018.

Ing. Marián Kotora
starosta obce
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Príloha č. 1

Obec Tekovské Lužany určuje nasledovnú výšku finančných prostriedkov na rok 2019 na mzdy a
prevádzku škôl a školských zariadení na 1 žiaka:
Kategória školy, školského zariadenia

Normatív pre školy a
školské zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce

Dieťa materskej školy

Normatív pre školy a
školské zariadenia
v pôsobnosti iných
zriaďovateľov

2 560,19 €

Žiak školského klubu detí - ZŠ

562,68 €

Žiak školského klubu detí – ZŠ s VJM

562,68 €

Potencionálny stravník – ŠJ Dunajská 4

168,81 €

Potencionálny stravník – ŠJ pri MŠ

168,81 €

Dieťa centra voľného času

103,16 €

90,00 €

1 378,57 €

1000,00 €

450,14 €

300,00 €

Dieťa základnej umeleckej školy - individuálna forma
Dieťa základnej umeleckej školy - skupinová forma

Výpočet výšky dotácie na rok 2020
A. Výška dotácie pre MŠ
1. Výpočet príspevku na rok 2020:

počet detí MŠ

koeficient z prílohy č. 3 NV č. 668/2004 Z.z.

jednotkový koeficient na rok 2019

celková výška dotácie (59x27,3x93,78 €)

výška dotácie na 1 mesiac

výška dotácie na 1 dieťa

59
27,3
93,78 €
151 052 €
12 588 €
2 560,19 €

2. Rozpočet na mzdy, odvody a prevádzku MŠ v roku 2020:

151 052 €

B. Výška dotácie pre ŠJ pri MŠ
1. Výpočet príspevku na rok 2020:




počet potencionálnych stravníkov
koeficient z prílohy č. 3 NV č. 668/2004 Z.z.
jednotkový koeficient na rok 2019

59
1,8
93,78 €
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celková výška dotácie (59x1,8x93,78 €)
výška dotácie na 1 mesiac
výška dotácie na 1 dieťa

9 960 €
830 €
168,81 €

2. Rozpočet na mzdy, odvody a prevádzku ŠJ pri MŠ v roku 2020: 9 960 €
C. Výška dotácie pre ŠKD pri ZŠ Komenského 37
1. Výpočet príspevku z DPFO na rok 2020







počet detí zapísaných v ŠKD
koeficient z prílohy č. 3 NV č. 668/2004 Z.z.
jednotkový koeficient na rok 2019
celková výška dotácie (52 x 6,0 x 93,78 €)
výška dotácie na 1 mesiac
výška dotácie na 1 dieťa ŠKD

52
6,0
93,78 €
29 259,36 €
2 438,28 €
562,68 €

2. Príspevok na mzdy, odvody a prevádzku ŠKD v roku 2020:

26 261 €

D. Výška dotácie pre ŠKD pri ZŠ s VJM – Alapiskola, Komenského 37
1. Výpočet príspevku z DPFO na rok 2020:
• počet detí zapísaných v ŠKD
• koeficient z prílohy č. 3 NV č. 668/2004 Z.z.
• jednotkový koeficient na rok 2019
• celková výška dotácie (22 x 6,0 x 93,78 €)
• výška dotácie na 1 mesiac
• výška dotácie na 1 dieťa ŠKD

22
6,0
93,78 €
12 378,96 €
1 031,58 €
562,68 €

2. Príspevok na mzdy, odvody a prevádzku ŠKD v roku 2020:

12 379 €

E. Výška dotácie pre ŠJ Dunajská 4
1. Výpočet príspevku z DPFO na rok 2020:
• počet potencionálnych stravníkov
• koeficient z prílohy č. 3 NV č. 668/2004 Z.z.
• jednotkový koeficient na rok 2019
• celková výška dotácie (285x1,8x93,78 €)
• výška dotácie na 1 mesiac
• výška dotácie na 1 dieťa

285
1,8
93,78 €
48 109,14 €
4 009,10 €
168,81 €
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2. Rozpočet na mzdy, odvody a prevádzku ŠJ Dunajská 4 v roku 2020: 48 109 €
F. Výška dotácie pre záujmové vzdelávanie
1. Objem finančných prostriedkov na záujmové aktivity občanov do 25 rokov v zmysle zákona č.
564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve sa vypočíta
ako súčin koeficientu z prílohy č. 3 NV č. 668/2004 Z.z., (1,1) jednotkového koeficientu na rok
2019 (93,78 €) a počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci k 1.1.2019
(302): 1,1 x 93,78 x 302 = 31 153,76 €.
2. Výška príspevku na záujmové vzdelávanie v CVČ
2.1 Výpočet výšky príspevku z DPFO v CVČ na 1 dieťa: 1,1 x 93,78 € = 103,16 €.
2.2 Obec Tekovské Lužany v roku 2020 má na svojom území zriadené súkromné CVČ.
2.3 Obec Tekovské Lužany pre rok 2020 určuje výšku dotácie na 1 dieťa vo veku od 5 do 15
rokov s trvalým pobytom na území obce Tekovské Lužany na záujmové vzdelávanie v CVČ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce/mesta na území iných obcí a v súkromných/cirkevných
CVČ zriadených na území obce vo výške 88% zo stanovenej výšky príspevku, t.j. 90 €.
2.4 Dotáciu je možné poskytnúť na základe žiadosti zriaďovateľa CVČ a uzavretej zmluvy
medzi obcou Tekovské Lužany a zriaďovateľom CVČ.
2.5 Žiadosť zriaďovateľa CVČ musí byť písomná, musí obsahovať zoznam detí, na ktoré žiada
zriaďovateľ CVČ dotáciu, adresu ich trvalého pobytu a dátum narodenia; k žiadosti je
potrebné priložiť fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ.
3. Výška príspevku na záujmové vzdelávanie v základnej umeleckej škole
3.1 Výpočet výšky príspevku z DPFO na záujmové vzdelávanie v ZUŠ na 1 dieťa:
3.1.1 v individuálnej forme vzdelávania: 14,7 x 93,78 = 1 378,57 €
3.1.2 v skupinovej forme vzdelávania:
4,8 x 78,87 = 450,14 €
3.2 Obec Tekovské Lužany pre rok 2020 určuje výšku dotácie na 1 dieťa vo veku od 5 do 15
rokov s trvalým pobytom na území obce Tekovské Lužany na záujmové vzdelávanie
v ZUŠ:
3.2.1 v individuálnej forme vzdelávania vo výške: 1 000 €
3.2.2 v skupinovej forme vzdelávania vo výške:
300 €
3.3 V prípade súkromnej/cirkevnej ZUŠ sa príspevok poskytuje vo výške 88% z výšky
príspevku stanovenej v ods. 3.2.
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Príloha č. 2
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok .........
V súlade s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Identifikačné údaje žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
Názov zriaďovateľa:
Adresa/sídlo:
IČO:
EDUID:
Štatutárny zástupca:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
Číslo telefónu:
e-mail:
Identifikačné údaje o škole/školskom zariadení
Názov školy/školského zariadenia:
Adresa/sídlo:
Údaje o počtoch žiakov/detí do 15 rokov veku k 15.09.20...
Druh školy/školského zariadenia

počet žiakov/detí/poslucháčov k 15.09.20....
spolu
z toho do 15 rokov

Materská škola
Školský klub detí
Centrum voľného času
Zariadenie školského stravovania (potencionálny
stravníci)
V .............................. dňa .................................
Vypracoval/a: ...................................................
Číslo telefónu: ..................................................
e-mail: ..............................................................
Čestne prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku sú úplné, pravdivé a správne.
Beriem na vedomie, že uvedenie neúplných, nepravdivých a nesprávnych údajov je považované za
porušenie pravidiel a podmienok, z ktorých sú verejné prostriedky prideľované.

................................................................
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
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Príloha č. 3
Menný zoznam detí (formát Excel)

p.č. Priezvisko

Meno

dátum
narodenia

adresa trvalého bydliska

