Obec Ľutina, Obecný úrad Ľutina
082 57 Ľutina 96
Obecné zastupiteľstvo obce Ľutina v zmysle § 6 ods. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d)zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších, § 19 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto

VZN č. 4/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia
na území obce Ľutina

Návrh VZN vyvesený dňa: 2.11.2015
Návrh VZN schválený dňa: 19.11.2015
VZN schválené dňa: 14.12.2015
Schválené VZN vyvesené dňa: 15.12.2015
Nadobudnutie účinnosti dňa: 1.1.2016

VZN č. 4/2015o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského riadenia
na území obce Ľutina

Obec Ľutina, Obecný úrad Ľutina
082 57 Ľutina 96
§1
Predmet úpravy
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka v centre voľného času so sídlom na
území obce Ľutina 1), ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené
do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.2)
2) Týmto nariadením sa upravuje spôsob prerozdelenia výnosu dane z príjmov obce Ľutina
úseku školstva.

§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Cirkevná materská škola s. Jozafáty v
zriaďovateľskej pôsobnosti Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,
Prešov (ďalej CMŠ), zriadenej na území obce Ľutina a Centrum voľného času pri Základnej
škole v Ľutine (ďalej CVČ ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľutina.

§3
Podrobnosti financovania
1) Dotácia sa určuje podľa počtu žiakov v CMŠ k 15. septembru začínajúceho školského
roka (ak zákon neurčuje inak).
2) Dotácia pre centrum voľného času pri ZŠ v Ľutine bude poskytovaná pre deti
s trvalým pobytom na území obce Ľutina od 5 rokov veku do ukončenia povinnej
školskej dochádzky podľa stavu k 1. Januáru kalendárneho roka, v ktorom sa
zisťovanie uskutočňuje.
3) Na účely financovania sa do počtu detí a žiakov započítavajú deti a žiaci, prijatí do
školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Dátum
rozhodujúci na určenie veku žiaka alebo dieťaťa je 1. Január kalendárneho roka,
v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
4) Škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľutina predložia údaje
najneskôr do 20. januára príslušného rozpočtového roka podľa údajov, ktoré boli
uvedené v EDUZBERE alebo vo výkaze V40-01.
5) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa CMŠ a žiaka
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 tohto
nariadenia a schvaľuje sa formou dodatku k VZN.
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§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1) Obec poskytne príjemcovi určenému v § 2 tohto nariadenia dotáciu mesačne ( vo
výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) najneskôr do 25. dňa
príslušného mesiaca.
2) Dotácia sa poskytuje v celých eurách po zaokrúhlení súčinu dotácie na žiaka
a príslušného počtu žiakov.
3) Pri zmene rozpočtu obce a následne prílohy č. 1 tohto nariadenia sa nová výška
dotácie na žiaka prepočítava na celý kalendárny rok.
4) Na základe žiadosti riaditeľa školy a školského zariadenia a so súhlasom zriaďovateľa
je možný presun z prostriedkov určených mzdovým normatívom na prevádzku.
5) Ročná výška dotácie je závislá od skutočnej výšky obcou prijatých podielových daní
zo štátneho rozpočtu. Výšku dotácie môže obecné zastupiteľstvo upraviť.
§5
Zúčtovanie dotácie
1) Príjemca dotácie podľa § 2 je povinný do 30 dní odo dňa ukončenia príslušného
kalendárneho roka predložiť zúčtovanie poskytnutej dotácie tabuľkovou formou,
z ktorej bude zrejmé čerpanie dotácie na mzdy, odvody, tovary a služby.
2) Príjemca dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účelnosť jej použitia.
3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce Ľutina do 15.1.
nasledujúceho roka, na ktorý sa dotácia poskytla.
§6
Kontrolná činnosť
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami
podľa tohto VZN vykonávajú poverení zamestnanci obecného úradu, hlavný kontrolór
obce a ostatné oprávnené orgány, na základe poverenia obecným zastupiteľstvom.
2) V prípade porušenia pravidiel a účelu použitia dotácie je príjemca dotácie povinný
vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie
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§7
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Ľutina,
neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy3).
2) Každá zmena výšky dotácie na žiaka sa uskutočňuje dodatkom k tomuto nariadeniu,
zmenou prílohy č. 1.
3) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Ľutina dňa 14.12.2015.
4) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 3/2014
5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2016.

Ľutina dňa 14.12.2015

Vladimír Lelovský
starosta obce
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DODATOK č. 1
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2015

Výška dotácie na rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa Cirkevnej materskej školy sestry
Jozafáty v Ľutine a žiaka školského zariadenia - CVČ pri ZŠ Ľutina je nasledovná:

Kategória školy a školského zariadenia

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €

Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina

1 650,00

Centrum voľného času (ŠSZČ) pri ZŠ Ľutina

40,00 €

Pozn.
Podľa stavu k 15. 9. 2015 je v CMŠ zapísaných 21 detí, v CVČ je 35 žiakov s trvalým
pobytom na území obce Ľutina.
Celková výška dotácie na rok 2015 pre CMŠ je 34 650,00 €, pre CVČ 1400,00 €.

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 bol schválený na 9. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
dňa 14.12.2015.

Vladimír Lelovský
starosta obce Ľutina
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DODATOK č. 2
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2015

Výška dotácie na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa Cirkevnej materskej školy sestry
Jozafáty v Ľutine a žiaka školského zariadenia - CVČ pri ZŠ Ľutina je nasledovná:

Kategória školy a školského zariadenia

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €

Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina

2 153,00

Centrum voľného času (ŠSZČ) pri ZŠ Ľutina

40,00 €

Pozn.
Podľa stavu k 15. 9. 2016 je v CMŠ zapísaných 18 detí, v CVČ je 42 žiakov s trvalým
pobytom na území obce Ľutina.
Celková výška dotácie na rok 2017 pre CMŠ je 38 754,00 €, pre CVČ 1 680,00 €.

Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 bol schválený na 17. riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 20.12.2016.

Vladimír Lelovský
starosta obce Ľutina
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DODATOK č. 3
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2015

Výška dotácie na rok 2018 na prevádzku a mzdy na dieťa Cirkevnej materskej školy sestry
Jozafáty v Ľutine a žiaka školského zariadenia - CVČ pri ZŠ Ľutina je nasledovná:

Kategória školy a školského zariadenia

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €

Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina

2 153,00

Centrum voľného času (ŠSZČ) pri ZŠ Ľutina

40,00 €

Pozn.
Podľa stavu k 15. 9. 2017 je v CMŠ zapísaných 16 detí, v CVČ je 45 žiakov s trvalým
pobytom na území obce Ľutina.
Celková výška dotácie na rok 2017 pre CMŠ je 34 448,00 €, pre CVČ 1 800,00 €.

Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2015 bol schválený na 24. riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 20.12.2017 uznesením číslo 84/2017

Vladimír Lelovský
starosta obce Ľutina
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DODATOK č. 4
Príloha č. 1 k VZN č. 4/2015

Výška dotácie na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa Cirkevnej materskej školy sestry
Jozafáty v Ľutine a žiaka školského zariadenia - CVČ pri ZŠ Ľutina je nasledovná:

Kategória školy a školského zariadenia

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka v €

Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina

2 153,00

Centrum voľného času (ŠSZČ) pri ZŠ Ľutina

40,00 €

Pozn.
Podľa stavu k 15. 9. 2018 je v CMŠ zapísaných 22 detí, v CVČ je 40 žiakov s trvalým
pobytom na území obce Ľutina.
Celková výška dotácie na rok 2019 pre CMŠ je 47 366,00 €, pre CVČ 1 600,00 €.

Dodatok č. 4 k VZN č. 4/2015 bol schválený na 30. riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 28.11.2018 uznesením číslo 122/2018 písm. a)

Vladimír Lelovský
starosta obce Ľutina
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