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Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2021 o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka 
školských zariadení v obci Keť 

 

Obec Keť v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov, § 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 predpisov, § 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 

vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov  
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení v obci 

Keť 

§1                                                                                                                                                     
Predmet úpravy 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce /ďalej „VZN“/ určuje výšku a účel použitia 
finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka 
školských zariadení so sídlom na území obce Keť /ďalej „obec“/, ktoré sú na základe 
rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky na rok 2022. 

 

§2                                                                                                                                                     
Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

1. Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN je: 

a/ Cirkevná základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom 
maďarským Keť 218 a jej súčasti, t.j. školský klub detí a zariadenie školského stravovania, 
ktoré vykonávajú činnosť na území obce Keť. 

 

                                                                                                  

§3                                                                                                                                                            
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

1. Výška dotácie na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení v obci Keť 
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A. Výška dotácie pre MŠ 

1. Výpočet príspevku na rok 2022:     
• počet detí MŠ       19 
• koeficient z prílohy č. 3 NV č. 668/2004 Z.z.   27,3 
• jednotkový koeficient na rok 2022    98,70 € 
• celková výška dotácie (19 x 27,3 x 98,70 €)   51 195,69 € 
• výška dotácie na 1 mesiac     4 266,30 € 
• výška dotácie na 1 dieťa     2 694,51 € 

 

2. Rozpočet na mzdy, odvody a prevádzku MŠ v roku 2022:   51 195,69 € 
 

B. Výška dotácie pre ŠJ 

1. Výpočet príspevku na rok 2022:     
• počet potencionálnych stravníkov    60 
• koeficient z prílohy č. 3 NV č. 668/2004 Z.z.   1,8 
• jednotkový koeficient na rok 2022    98,70 € 
• celková výška dotácie (60 x1,8 x 98,70 €)   10 659,60 € 
• výška dotácie na 1 mesiac     888,30 € 
• výška dotácie na 1 dieťa     177,66 €  

 

2. Rozpočet na mzdy, odvody a prevádzku ŠJ pri MŠ v roku 2022: 10 659,60 € 
 

C.  Výška dotácie pre ŠKD  

1. Výpočet príspevku z DPFO na rok 2022 

• počet detí zapísaných v ŠKD     29 
• koeficient z prílohy č. 3 NV č. 668/2004 Z.z.   6,0   
• jednotkový koeficient na rok 2022    98,70  € 
• celková výška dotácie (29 x 6,0 x 98,70 €)   17 173,80 € 
• výška dotácie na 1 mesiac     1 431,15 € 
• výška dotácie na 1 dieťa ŠKD    592,20 € 

 
2. Príspevok na mzdy, odvody a prevádzku ŠKD v roku 2022:  17 173,80 € 

 

3. Prijímateľ dotácie podľa § 2 ods.1a/ je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu 
osobných a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom 
na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 
jej použitia. 
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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 31.1. 
nasledujúceho kalendárneho roku. 

 

§4                                                                                                                                                       
Účel použitia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 

 

1. Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov 
vyplácaných pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom za 
podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom (napr. zákon č. 553/2003 
Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 
138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) a na 
úhradu výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných 
a nepedagogických zamestnancov. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa 
ERK kategórii 610 – mzdy, platy..., t.j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace 
príplatky a kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovni a to bez účelovo určených 
finančných prostriedkov. 

2. Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových 
nákladov (tovarov a služieb). Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa 
ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby (cestovné 
náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná 
údržba, nájomné za nájom a služby) a kategórii 642 – transfery jednotlivcom 
(odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez účelovo 
určených finančných prostriedkov.  

3. Príjemca musí finančné prostriedky použiť v súlade so stanoveným účelom. 
 

§5                                                                                                                                                       
Termín a spôsob poskytovania dotácie 

 

1. Obec poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne vo výške jednej dvanástiny 
najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca.  V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci 
pripadne na deň pracovného pokoja, budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po 
dni pracovného pokoja.  

2. Dňom poskytnutia finančných prostriedkov sa rozumie deň odpísania z účtu 
poskytovateľa finančných prostriedkov. 
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§6                                                                                                                                                 

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov 

 

1. Prijímateľ finančných prostriedkov má povinnosť zúčtovať poskytnuté finančné 
prostriedky Obci Keť v lehote: 
a) do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka – vyúčtovanie finančných 

prostriedkov za obdobie od 01.01. do 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 
2. V prípade, že finančné prostriedky nebudú do konca príslušného rozpočtového roka 

vyčerpané, je zriaďovateľ povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť 
späť na účet obce do 31.12. kalendárneho roka.  

3. Ak zriaďovateľ ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný 
zúčtovať poskytnuté finančné prostriedky najneskôr v lehote 30 dní od ukončenia 
činnosti a v tomto termíne aj poukázať nevyčerpané finančné prostriedky na účet obce.  

4. Nedodržanie podmienok uvedených v §6 ods. 1 až 3 tohto VZN sa považuje za 
nedodržanie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. 

 
§7 

Kontrola použitia dotácie 

 

1. Poskytovateľ dotácie je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutými 
finančnými prostriedkami 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 dotácie. 

2. Pre účely kontroly podľa bodu (1) tohto článku je príjemca povinný umožniť 
poskytovateľovi dotácie 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 preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a 
účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov. 

3. Oprávnenými osobami na vykonanie kontroly podľa bodu (2) tohto článku sú: 
a. starosta obce, ktorý môže písomne poveriť na vykonanie kontroly hlavného 

kontrolóra obce, 
b. obecné zastupiteľstvo, ak sa na tom uznesie. 

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 dotáciu 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. 
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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. 

6. Zamestnanec obce vykonávajúci kontrolu podľa tohto článku je v zmysle § 8 ods. 1) 
písm. c) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 
§8                                                                                                                                                 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej 
škole a školskom zariadení sa uskutoční len zmenou VZN. 

2. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Keť, 
neupravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne predpisy 1).  

§9 

Účinnosť 

1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Keti uznesením číslo 186 dňa 
03.12. 2021. 

2. Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území 
obce Keť. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 

 

 

Mgr. Attila Farkas 
starosta obce 

 


