VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LUBINA č. 6/2012
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Lubina
a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na
území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného
času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov
veku s trvalým pobytom na území obce.
Obecné zastupiteľstvo v Lubine sa na zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č. 132/2012
z 13.12.2012 uznieslo 3/5 väčšinou hlasov prítomných poslancov na tomto Všeobecne
záväznom nariadení obce Lubina č. 6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Lubina a o určení
dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného
času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do
dovŕšenie 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce v súlade s § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 2 a 3,
a ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších zákonov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov.

Čl. I.
§1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje výšku dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, na správu
školských objektov a upravuje aj podmienky a výšku dotácie na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách
voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov
veku s trvalým pobytom na území obce.
1. Podľa § 6 ods. 2, a § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 je obec povinná určiť všeobecne
záväzným nariadením výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na príslušný kalendárny rok.
2. Obec zabezpečuje pre školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
na uskutočnenie výchovno-vzdelávacieho procesu okrem finančných prostriedkov na
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prevádzku a mzdy aj priestory a finančné prostriedky na ich údržbu, na materiálnotechnické zabezpečenie, didaktickú techniku a investície.
Čl. II.
§2
Prijímateľ dotácie
1. Obec Lubina poskytuje podľa tohto VZN finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
na príslušný kalendárny rok školám a školským zariadeniam, ktoré zriaďuje pri
výkone samosprávy podľa § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.
2. Prijímateľom dotácie podľa tohto VZN je Základná škola s materskou školou Samuela
Štúra Lubina, Lubina 1 (ďalej len ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina), rozpočtová organizácia
s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lubina, ktorej súčasťou je
materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.
3. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na určený účel a pri jej použití
musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
4. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.
§3
Lehoty na predloženie údajov
1. ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina povinná predložiť údaje o počte detí materskej školy a
o počte potenciálnych stravníkov podľa stavu k 15.septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka, ktoré sú potrebné na určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej škole a dieťa školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce
najneskôr do 25. septembra začínajúceho školského roka.
2. Údaje o predpokladanej odôvodnenej potrebe materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina povinná predložiť
najneskôr do 25. októbra začínajúceho školského roka.
3. Obec oznámi prijímateľovi dotácie výšku finančných prostriedkov určených v prílohe
č. 1 VZN na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
4. Iba v roku 2013 oznámi obec prijímateľovi dotácie podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona
č. 596/2003 Z. z. výšku finančných prostriedkov určených podľa §6 ods. 12 písm. c)
tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 30. apríla.
§4
Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená podľa
platných právnych predpisov s prihliadnutím na predpokladané odôvodnené potreby
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materskej školy a školských zariadení v prílohe č. 1 VZN. Príloha č. 1 tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto VZN.
2. Finančné prostriedky na kalendárny rok obec poskytne materskej škole a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačne vo výške 1/12 zo sumy
určenej v prílohe č. 1 tohto VZN vždy najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.

§5
Určenie výšky dotácie na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy
a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
1. V nadväznosti na Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov je v prílohe č. 1 VZN
určená výška dotácie na správu školských objektov podľa počtu detí materskej školy
a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na kalendárny rok.
2. Finančné prostriedky na kalendárny rok obec poskytne materskej škole a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce mesačne vo výške 1/12 zo sumy
určenej v prílohe č. 1 tohto VZN vždy najneskoršie do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
Čl. III.
§6
Dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách
voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného
času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.
1. Obec poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí vo veku 5 až 15
rokov s trvalým pobytom na území obce , ktoré navštevujú centrá voľného času,
cirkevné centrá voľného času a súkromné centrá voľného času, zriadené mimo
územia obce Lubina, iba v tom prípade, ak dieťa s trvalým pobytom na území obce
Lubina navštevuje ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina. Vychádza sa zo stavu k 15. septembru
začínajúceho školského roka. V takomto prípade je prijímateľom dotácie zriaďovateľ
centra voľného času, cirkevného centra voľného času alebo súkromného centra
voľného času.
2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce a po splnený podmienok stanovených v predchádzajúcom
odseku, je určená na jedno takéto dieťa podľa platných právnych predpisov vo výške
maximálne 65 €/rok.
3. Konkrétne podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa odseku 1 a 2 určí
písomná zmluva/dohoda uzatvorená medzi Obcou Lubina a zriaďovateľom
príslušného centra voľného času.
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4. Obec poskytne finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí vo veku 5 až 15
rokov s trvalým pobytom na území obce Lubina poskytovateľovi takéhoto vzdelávania
na území obce Lubina po predložení žiadosti o dotáciu.
5. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na záujmové vzdelávanie detí vo veku 5 až
15 rokov s trvalým pobytom na území obce Lubina a za podmienok uvedených v ods.
4 je určená v prepočte na jedno takéto dieťa podľa platných právnych predpisov vo
výške maximálne 65 €/rok.
6. Na dieťa staršie ako 15 rokov, s trvalým pobytom na území obce Lubina, obec
neposkytuje žiadne finančné prostriedky.
7. Ak dieťa vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom na území obce navštevuje v rámci
záujmového vzdelávania viac centier voľného času alebo využíva možnosti
záujmového vzdelávania poskytované viacerými poskytovateľmi, obec poskytne
finančné prostriedky iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania a to tomu,
ktorého uvedie zákonným zástupca dieťaťa v žiadosti o dotáciu.
8. Ak obec pri svojej kontrolnej činnosti zistí, že zákonný zástupca dieťaťa v čestnom
vyhlásení uviedol nesprávne a nepravdivé údaje, bude musieť prijímateľ dotácie tieto
finančné prostriedky vrátiť.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN obce Lubina č. 32
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia a zároveň sa ruší Dodatok č. 1 k VZN obce Lubina č. 32. Ďalej
sa ruší VZN obce Lubina č. 1/2012, ktorým sa menilo a dopĺňalo VZN obce Lubina
č. 32.
2. Všetky zmeny v tomto VZN a v prílohe č. 1 VZN sa uskutočňujú formou dodatku
k tomuto VZN alebo novým VZN.
3. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Lubina
a o určení dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných
centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na
území obce, neupravené týmto VZN sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
4. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 27.11.2012.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť po uplynutí 15-tich dní od jeho vyhlásenia, t. j
01.01.2013.
V Lubine, dňa 14.12.2012

Ing. Martin Beňatinský
starosta obce
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