OBEC BRZOTÍN, MÁRIÁSSYHO NÁMESTIE 167, 049 51 BRZOTÍN

VZN č. 3/2021
o financovaní originálnych kompetencií Obce Brzotín na úseku
školstva
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Obecné zastupiteľstvo Obce Brzotín vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §
6 ods. 2 a ods. 12 písm. c) 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. 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 č. 3/2021
o financovaní originálnych kompetencií Obce Brzotín na úseku školstva
(ďalej len „VZN“).

Článok I
Predmet úpravy
1. Obec Brzotín týmto VZN určuje výšku a účel použitia príspevku obce na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu detí, potencionálneho stravníka školskej
jedálne a výdajne jedál v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva
Slovenskej republiky.
2. Toto VZN určuje:
a) podrobnosti financovania,
b) výšku finančných prostriedkov určených ma mzdy a prevádzku,
c) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie,
d) deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky.

Článok II
Príjemca dotácií
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou Berzehorská
154 Brzotín v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brzotín v nasledovných školských
zariadeniach:
a) materská škola,
b) školský klub detí,
c) školská jedáleň.

Článok III
Podrobnosti financovania
1. Príjemca dotácie podľa článku II tohto nariadenia použije tieto prostriedky len na úhradu
osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení na území obce
Brzotín, musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia a zabezpečiť
vedenie účtovnej evidencie o poskytnutých finančných prostriedkov v zmysle platnej
legislatívy.
2. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brzotín je
stanovená v prílohe č. 1 tohto VZN. Celková suma finančných prostriedkov za rok sa
poskytuje v celých eurách po matematickom zaokrúhlení súčinu.
3. Príjemca finančných prostriedkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brzotín podľa článku
II je povinný do 15. októbra príslušného kalendárneho roka predložiť obci požiadavku na
poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy a školských
zariadení na nasledujúci kalendárny rok, na ktorý sa majú finančné prostriedky poskytnúť.
Požiadavka musí obsahovať odôvodnenie potreby jednotlivých výdavkov (vrátane počtu
deti podľa stavu k 15. septembru v materskej škole a školských zariadeniach).
4. Obec Brzotín poskytne finančné prostriedky príjemcovi podľa článku II mesačne vo výške
1/12 z výšky finančných prostriedkov určených na financovanie originálnych kompetencií
na príslušný kalendárny rok najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca.

Článok IV
Lehota a vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov
1. Prijímateľ poskytnutých finančných prostriedkov je povinný vykonať a predložiť finančné
vyúčtovanie poskytovateľovi v lehote do 18. januára nasledujúceho roka za predchádzajúci
kalendárny rok.
2. V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31. 12. príslušného
kalendárneho roka, príjemca v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brzotín je povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Zároveň je povinný zaslať avízo o vrátení finančných prostriedkov.
3. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa predchádzajúcich bodov je
prijímateľ finančných prostriedkov povinný zaslať na adresu poskytovateľa, ktorý vykoná
konečné zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Predloženie finančného
vyúčtovania je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie finančných prostriedkov v
nasledujúcom rozpočtovom roku.

Článok V
Spôsob vykonávania kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov a sankcie
1. Poskytovateľ finančných prostriedkov je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s
poskytnutými finančnými prostriedkami, kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia 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 finančných prostriedkov
školy a školského zariadenia, ktorému boli finančné prostriedky určené.
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.
3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa bodu 2. tohto článku sú:
- starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly hlavného kontrolóra
obce.
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 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.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava týkajúca sa financovania originálnych
kompetencií na úseku školstva, odkazuje sa na príslušné právne predpisy.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2021 bolo schválené uznesením Obecného
zastupiteľstva v Brzotíne č. 294/2021 zo dňa 16.12.2021.
3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020
o financovaní originálnych kompetencií Obce Brzotín na úseku školstva, na ktorom sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne dňa 16.12.2020.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022.
V Brzotíne, dňa 16.12.2021

MVDr. Tibor GARAY
starosta obce
Prílohy:
- Príloha č. 1 k VZN č. 3/2021

Príloha č. 1

k VZN č. 3/2021
o financovaní originálnych kompetencií
obce Brzotín na úseku školstva
Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,
školského klubu detí a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Brzotín na
obdobie roka 2022:

Kategória
školských
zariadení

Dotácia spolu v €
na kalendárny rok

Počet
žiakov
k 15.09.2021

Dotácia na
1. žiaka v € na
kalendárny rok

Materská škola

25

1 888,00

47 200,00

Školský klub
detí

15

1 149,73

17 246,00

Školská jedáleň

112

451,37

50 554,00

SPOLU za kalendárny rok 2022

Mzdové náklady
Prevádzkové náklady

115 000,00

V Brzotíne, dňa 16.12.2021

MVDr. Tibor GARAY
starosta obce

