
VZN Obce Vojany č. 2/2010 
o určen í výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany 

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany v zmysle § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v zneni neskorších právnych predpisov,§ 6 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 predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni 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 uznieslo na tomto: 

všeobecne záväznom nariadení 

§l 
Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a 
mzdy na dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany, ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

§2 
Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Seniorsky úrad reformovanej kresťanskej cirkvi 
ako zriaďovateľ školského zariadenia, ktoré má sídlo na území obce Vojany. 

§3 
Výška a účel dotácie 

l) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka školského 
zariadenia v zriaďovatel'skej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 
je určená v prílohe č. l všeobecne záväzného nariadenia. 

3) Prijímate!' dotácie podl'a § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov školského zariadenia so sídlom na území obce 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. 



§4 
Termín a spôsob poskytovania dotácie 

l) Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne (vo výške jednej dvanástiny 
z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca. 

2) Dotácia za obdobie od l . l . 20 l O do doby účinnosti VZN obec poskytne príjemcovi 
do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti VZN. 

§5 
Záverečné ustanovenia 

l) Na ustanovenia suv1s1ace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
školského zariadenia so sídlom na území obce Vojany neupravené týmto všeobecne 
záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy. 

2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupitel'stvom vo Vojanoch uznesením číslo :N~ zo 
dňa .. f..) :.2010. 
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Na úradnú tabuľu vyvesené dňa 8. 3. 2010 
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Štefan Czinke 
starosta obce 



Príloha č. l 

Dotácia na rok 2010 na prevádzku a mzdy na diet'a školského zariadenia 
v zriad'ovatel'skej pôsobnosti obce Vojany a v zriad'ovatel'skej pôsobnosti štátom 
uznanej cirkvi je nasledovná: 

Dotácia na mzdy 
Kategória škôl a školských a prevádzku na žiaka 

zariadení v eurách 
Skolský klub detí pri CZS 
reformovanej kresťanskej 

204,86 
cirkvi s vyučovacím jazykom 
maďarským vo Vojanoch 

3 



Dôvodová správa k návrhu VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
škôl a školských zariadení zriadených na území Obce Vojany 

S účinnosťou od l. januára 20 l O vstúpili do platnosti nové ustanovenia zákona č. 179/2009 
Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od 
uvedeného termínu sa mení doterajší postup pri poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku pre 
školy a školské zariadenia na území obce. V zmysle § 6 ods. 12 písm. d) uvedeného zákona je 
obec povinná určiť výšku dotácie na mzdy a prevádzku na príslušný kalendárny rok 
všeobecným záväzným nariadením (VZN) a to na žiaka školského zariadenia (ŠKD). 

Dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení sú poskytované z výnosu dane z príjmov, 
ktoré sú obci prideľované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom podielových daní. 
Výpočet dotácie: 
Počet detí v ŠKD 45 x koeficient 3,9 = prepočítaný počet žiakov 175,50 
prepočítaný počet žiakov 175,50 x suma pripadajúca na l prepoč. žiaka 59,69 € = l O 475,60 € 

Suma 10 475,60 € predstavuje 100% dotácie na ŠKD. 

Uvedený zákon zaväzuje obec poskytnúť dotáciu na žiaka školského zariadenia vo výške 
najmenej 88% z dotácie na žiaka školského zariadenia v pôsobnosti obce. Dotácia sa má 
poskytovať mesačne vo výške 1/ 12 ročného rozpisu. 
88 % z vypočítanej dotácie predstavuje 9 218,7 € na kalendárny rok 2010. To je 
minimálna suma, ktorú obec musí poskytnút' školskému zariadeniu tj. mesačne 768,22 € 
vždy k 25. dňu v mesiaci. 

Obec navrhuje súčasne s prijatím predloženého VZN o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia aj uznesenie OZ o prevode dotácie za 
obdobie od 01.01.2010 do 31.03.2010 v jednej sume do 25. marca 2010. 
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