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Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 

ods. 12 písm. d) a g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  § 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 sa  

 
 
 

 

sa uznáša na 
 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N O M   N A R I A D E N Í    

č. 6/2017 

 

 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Nižný Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov  

 
Predmet úpravy  

 

§ 1 

 

 Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku a spôsob použitia dotácie 

na prevádzku a mzdy materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí,     

zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy) zriadených na území obce 

Nižný Klátov, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré je na základe rozhodnutia 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ  SR) zaradené do 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a centier voľného času zriadených 

inou obcou, mestom alebo neštátnym zriaďovateľom na území Mesta Košice a okresu 

Košice – okolie, ktoré sú na základe rozhodnutia MŠVVaŠ  SR zaradené do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky a navštevujú ich deti s trvalým pobytom 

v obci Nižný Klátov.  
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Vymedzenie pojmov  

§ 2 

 

1. Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky 

vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, školského zariadenia 

a CVČ za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom; výdavky na poistné 

hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy,  

školského zariadenia a CVČ. 

2. Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl, školských zariadení a CVČ 

špecifikovaných v § 3 tohto nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované 

Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby 

(cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná 

údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, 

odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky). 

 

Príjemca dotácie 

§ 3 

 

 Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je 

a) Obec Nižný Klátov za Materskú školu, Čaksová 167/1, Nižný Klátov bez 

právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a za školské zariadenie 

Školskú jedáleň pri MŠ, Čaksová 167/1, Nižný Klátov bez právnej 

subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

b) školské zariadenie - Školský klub detí pri Základnej škole, Klátovská 

159/56, Nižný Klátov s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce,  

c) Centrá voľného času (ďalej len CVČ) zriadené inou obcou, mestom alebo 

neštátnym zriaďovateľom na území Mesta Košice a okresu Košice – 

okolie, ktoré sú na základe rozhodnutia MŠVVaŠ  SR zaradené do siete škôl a 

školských zariadení Slovenskej republiky a navštevujú ich deti s trvalým 

pobytom v obci Nižný Klátov. 

 

 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka (dieťa) školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižný Klátov a centier voľného času 

nezriadených Obcou Nižný Klátov 

§ 4 

 

 Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Nižný Klátov na rok 2018 sa na školy, 

školské zariadenia (školský klub detí) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov 

rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.9. predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý 

škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škôl MŠ SR 40-01 a ktoré sú 

prijaté do škôl a školských zariadení na základe právoplatného rozhodnutia príslušnej 

školy a školského zariadenia k 15.9. 2017. 

 Finančné prostriedky pre školské jedálne pri základných školách sa rozpisujú podľa 

predpokladaného počtu jedál vydaných žiakom základnej školy. 

 Finančné prostriedky pre školské jedálne pri materských školách sú zahrnuté v dotácii na 

prevádzku a mzdy pre materské školy. 
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 Finančné prostriedky pre centrá voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov sa 

prideľujú na základe žiadosti a po preukázaní, že centrum navštevuje žiak (dieťa) 

s trvalým pobytom v obci Nižný Klátov.  

 Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka (dieťa) 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov a centier voľného 

času nezriadených Obcou Nižný Klátov pri minimálne 100% plnení podielových daní je 

nasledovná: 

 

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, 

školského zariadenia 

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

na rok 2018 v € 

Dieťa materskej školy  2 861 

Dieťa školského klubu detí 345 

Dieťa centra voľného času 70 

Vydané jedlo pre žiaka základnej školy 280 

 Dotácie sú poskytované spravidla mesačne vo výške 1/12 stanoveného rozpisu a prijatých 

podielových daní v príslušnom kalendárnom mesiaci. Dotácie pre CVČ v dvoch splátkach 

a to  prvá časť do 30.6. a druhá časť do 30.11. podľa stavu k 15.9. príslušného roka. 

 

 

Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka (dieťa) školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižný Klátov a centier voľného času 

nezriadených Obcou Nižný Klátov 

§ 5 

 

1. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na mzdy 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov a prevádzku škôl a školských zariadení. 

Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a 

účelne. 

2. Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2013. Podlieha povinnému ročnému 

zúčtovaniu s rozpočtom obce Nižný Klátov. 

3. Súčasťou vyúčtovania je predloženie ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci 

kalendárny rok. 

4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2018, je prijímateľ povinný 

nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. aktuálneho kalendárneho 

roka. 

5. Ak prijímateľ dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 

zúčtovať poskytnutú dotáciu najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto 

termíne aj odviesť nevyčerpané finančné prostriedky na účet obce Nižný Klátov. 

6. Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude Obec 

Nižný Klátov postupovať v zmysle osobitných predpisov. 

7. Ročná výška dotácie je vždy závislá od skutočnej výšky obcou prijatých podielových daní 

zo štátneho rozpočtu. V prípade poskytnutia podielových daní Obci Nižný Klátov v sume 

nižšej ako 100% z priznanej výšky podielových daní v príslušnom kalendárnom roku, sa 

príjemcom dotácie podľa čl. 3 tohto VZN zníži jej výška o túto sumu rovnakým 

percentuálnym podielom, ktorej konečná úprava sa vykoná v mesiaci december 

príslušného kalendárneho roka. 
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Kontrola použitia dotácie 

§ 6 

 

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 

tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom hlavného kontrolóra obce. 

2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť 

všetky doklady, preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie 

pridelených finančných prostriedkov. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

§ 7  

 

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov sa uznieslo na tomto nariadení dňa 14.12.2017. 

2. Toto Všeobecné záväzné nariadenie Obce Nižný Klátov nadobúda účinnosť 1.januára 

2018. 

3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 4/2012 zo dňa 13.12.2013. 

 

 

 
 
 
V Nižnom Kátove, dňa 29.11.2017 

 

 

         PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 

                    starostka obce 
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Obec Nižný Klátov 

Všeobecné záväzné nariadenie                                                                                      

Číslo: 6/2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

OBEC NIŽNÝ KLÁTOV 

      v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva  

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE  

6/2017 
 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Nižný Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN )  

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:      

 29.11.2017 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                          

 29.11.2017 

Dátum ukončenia pripomienkového konania:     

 11.12.2017 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:       

 11.12.2017 

 

Schválené  všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 14.12.2017 

 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2017 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2018 

 

 



 

 7  

 

Obec Nižný Klátov 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                      

Číslo: 6/2017 

___________________________________________________________________________ 
 

 

OZNÁMENIE 

 

K návrhu VZN obce č. 6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Nižný Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia návrhu: 29.11.2017 

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nižnom Klátove, Hlavná 

1/1, 044 12 Nižný Klátov v úradných hodinách. 

 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

 

 

 

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 11.12.2017 

 

 

 

 

 

V Nižnom Klátove, dňa 29.11.2017 

 

 

 

 

         PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 

                  starostka obce 
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Obec Nižný Klátov 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                       

Číslo: 6/2017 

___________________________________________________________________________ 

 

VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK  

 

K návrhu VZN obce č. 6/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a žiaka (dieťa) školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Nižný Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Dátum zverejnenia návrhu: 29.11.2017 

 

 

 V súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov ako predkladateľ VZN obce Nižný Klátov č. 6/2017 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka (dieťa) školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný Klátov a centier voľného času nezriadených 

Obcou Nižný Klátov, týmto oznamujem poslancom OZ obce Nižný Klátov, že k citovanému 

návrhu VZN mohli fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku do 11.12.2017. 

V určenom termíne na pripomienkovanie návrhu neboli doručené na obecný úrad v Nižnom 

Klátove pripomienky od fyzických a právnických osôb. 

 

  

 

 

V Nižnom Klátove, dňa 11.12.2017 

 

 

         PhDr. Ing. Marcela Jokeľová 

                  starostka obce 
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O b e c   N i ž n ý   K l á t o v 

         
Obecné zastupiteľstvo           Nižný Klátov, 29.11.2017 

Obce Nižný Klátov  

 

 

Názov materiálu: VZN č. 6/2017  o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka (dieťa) 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný 

Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Predkladá:        Návrh na uznesenie:  
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová       

starostka obce        

             

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný 

Klátov  
        v súlade s § 6 ods. 1  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  
Spracoval:        

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová      

starostka obce       p r e r o k o v a l o  

 VZN č. 6/2017 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka 

(dieťa) školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Nižný Klátov a centier voľného 

času nezriadených Obcou Nižný 

Klátov 

 

Prizvaný:  

 

          

Stanovisko:  
 

        

Odôvodnenie: 
- povinnosť vyplývajúca zo zákona o štátnej správe v školstve 

 

V Nižnom Klátove, dňa 29.11.2017 
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O b e c   N i ž n ý   K l á t o v 

         
Obecné zastupiteľstvo           Nižný Klátov, 29.11.2017 

Obce Nižný Klátov  

 

 

Názov materiálu: VZN č. 6/2017  o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka (dieťa) 

školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nižný 

Klátov a centier voľného času nezriadených Obcou Nižný Klátov  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Predkladá:          
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová       

starostka obce        

             

Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný 

Klátov  
        v súlade s § 6 ods. 1  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

Spracoval:        

PhDr. Ing. Marcela Jokeľová      

starostka obce       s a     u z n á š a  

 na VZN č. 6/2017 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na 

dieťa materskej školy a žiaka 

(dieťa) školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Nižný Klátov a centier voľného 

času nezriadených Obcou Nižný 

Klátov 

Prizvaný:  

 

         

Stanovisko:  
 

        

Odôvodnenie: 
- povinnosť vyplývajúca zo zákona o odpadoch 

 

V Nižnom Klátove, dňa 29.11.2017 


