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OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚŘAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Obec Kapušany v súlade s ustanovením § 6 ods. l a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších právnych predpisov a § 6 ods. 12 písm.
c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správě v školstve a školskej samosprávě a o změně a
doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov vydává
Všeobecné závazné nariadenie obce Kapušany č. 6/2021

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení

Článok l
Všeobecné ustanovenia

l. Predmetom všeobecné závazného nariadenia (ďalej len VZN) je určit'výšku a spósob
použitia dotácie na prevádzku a mzdy materské] školy, ktorá je súčasťou základnej školy,
školského klubu dětí, zariadenia školského stravovania pře děti a žiakov základnej školy s
materskou školou zriadených na území obce Kapušany, ktorých zriaďovateFom je obec

Kapušany. Určit' výšku a spósob použitia dotácie na prevádzku a mzdy v centrách voFného
času nezriadených na území obce Kapušany, v súkromnej základnej umělecké] škole, ktorej
zriaďovateFom je súkronmá fyzická osoba. Tieto školské zariadenia sú na základe
rozhodnutia Ministerstva školstva, védy, výskumu a sportu SR zaradené do siete škol a

školských zariadení Slovenskej republiky.
Článok2
Vymedzenie pojmov

l. Dotácia na mzdy je finančná dotácia, ktorá je určená na běžné výdavky a zahrňa výdavky
na tarifný plat a příplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom
školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom,
výdavky na poistné a příspěvky do poisťovní hradené zamestnavatel'om za pedagogických
a nepedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia.
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2. Dotácia na prevádzku je finančná dotácia, ktorá je určená na běžné výdavky škol a
školských zariadení podl'a či. l tohto VZN a zahrňa výdavky za tovary a služby definované
Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategorii 630 - tovary a služby. Dalej
zahrňa výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podl'a osobitných predpisov, maximálně
vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa, výdavky na nemocenské dávky
a úrazové dávky hradené zamestnávateFom podl'a osobitných predpisov v položkách 640.
3. Vykonovy ukazovatel'je počet dětí, žiakov v škole a v školskom zariadení.
4. Príjemca dotácie pre školy a školské zariadenia podl'a či. l tohto VZNje Základná škola
s materskou školou Kapušany a Súkromná základná umělecká škola, Hlavná 367 Kapušany.

5. Príjemca dotácie na záujmové vzděláváme dětí v CVČ je CVČ, ktoré má s obcou uzavretú
zmluvu o záujmovom vzdělávání dětí s trvalým pobytom na území obce Kapušany o
poskytnutí fmančných prostriedkov a spósobe ich kontroly.
Zmluva musí obsahovat': - kópiu zriaďovacej listiny,
- kópiu dokladu o přidělení IČO,
- číslo účtu a označenie banky v ktorej má vedený účet.

6. Počet dětí a žiakov rozhodným pře pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v aktuálnom
kalendámom roku je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
vykázaný v štatistickom „Výkaze škol (MŠVVaS SR) 40-01." Počet dětí v CVC

rozhodným na pridelenie dotácie je počet uvedený v žiadosti CVČ. CVČ předloží žiadosť
najneskór do konca októbra predchádzajúceho kalendárneho roka.

Článek 3
Výška, účel a použitie dotácie

l. Ročná výška dotácie pře školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu výkonových
ukazovatel'ov (počet dětí, žiakov v školách a školských zariadeniach) a ročnej výšky dotácie
na dieťa/žiaka určenej podl'a jednotlivých kategorií škol a školských zariadení. Ročná
dotácia sa zaokruhl'uje na celé eiirá podFa matematických pravidiel zaokruhl'ovania.
2. Obec Kapušany určuje nasledovnú výšku dotácie na kalendámy rok na prevádzku a mzdy
najedno dieťa, najedného žiaka (t,j. najeden výkonový ukazovateP):
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Dotácia na dieťa, žiaka na rok v EUR

Kategória školy a
školského zariadenia

2 558,22 €

Materská škola

SZUŠ SF

416,65 €

SZUŠ IF

l 276,00 €

ŠKD

562,25 €

ŠJ /vrátane dětí MŠ/

168,67 €

cvč

70,00 €

3. Príjemca dotácie je oprávněný použit' dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových
nákladov a při jej použití musí zabezpečit' hospodámosť, efektivnost', účinnosť a účelnost'
jej použitia.

4. Dotáciu možno použit' do konca kalendámeho roka. V případe, že dotácia nebude
vyčerpaná do 31.12. běžného roka je príjemca poviimý nevyčerpánu část' dotácie vrátit' spáť
na účet obce Kapušany v termíne do:

a) 31.12. běžného roka - príjemca ZŠ s MS Kapušany a SZUŠ,
b) 10.01. následuj úceho roka - príjemca CVČ.
5. V případe poskytnutia podielových daní obci Kapušany v sumě nižšej ako 100%
z priznanej výšky podielových daní v príslušnom kalendámom roku, sa príjemcom dotácie
zníži jej výška rovnakým percentuálnym podielom, najneskór v mesiaci december
příslušného roka.

Článek 4
Termín a spósob poskytovania dotácie
l. Podmienkou na pridelenie dotácie školám a školským zariadeniam v zriad'ovatel'skej
posobnosti obce Kapušany a v zriad'ovatel'skej posobnosti inej právnickej alebo fyzickej
osoby je predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo strany zriad'ovatel'a školy a školského
zariadenia o poskytnutie dotácie podl'a přílohy č. l.

2. Obec Kapušany poskytne dotáciupríjemcomZŠ s MS Kapušany aSZUŠ mesačne vovýške
jednej dvanástiny ročnej výšky dotácie do 30. dna příslušného mesiaca prevodom na účet
příjemců dotácie.

3

3. Obec Kapušany poskytne dotáciu CVC, s ktorým má uzavretú zmluvu, na základe
žiadosti, která musí obsahovat':

- záznam dětí: měno a priezvisko, adresy trvalého pobytu a datum narodenia,
- kópiu rozhodnutia riaditeFa CVC o přijati dieťaťa do CVC,
- čestné prehlásenie zákonného zástupců dieťaťa o tom, že bude navštěvovat' iba jedno
cvč.

4. V případe, že dieťa bude navštěvovat' viacero CVČ bude každému CVČ na toto dieťa
poskytnutá dotácia vo výške podielu zo sumy urcenej podl'a či.3 tohto VZN.

Článek 5
Zúčtovanie dotácie

l. Príjemca dotácie - ZŠ s MS Kapušany a SZUŠ, ktorému bola dotácia poskytnutá je povinný
zúčtovat' dotáciu obci Kapušany do 20 dní po skončení běžného roka podl'a přílohy č. 2

tohto VZN a príjemca dotácie - CVČ je povinný zúčtovat' dotáciu do 30 dní po skončení
běžného roka tiež podl'a přílohy č. 2 tohto VZN.
2. Ak príjemca dotácie ukončí svoju činnosť v priebehu kalendámeho roka, je povinný
zúčtovat' poskytnutu dotáciu najneskór v lehote 30 dní od ukončenia činnosti a v tomto
termíne aj vrátit' nevyčerpané finančně prostriedky z dotácie na účet obce Kapušany.

Článok 6
Kontrola použitia dotácie

l. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami přidělenými podl'a
tohto VZN vykonává obec Kapušany prostredníctvom hlavného kontrolora obce a
pověřených pracovníkov obecného úřadu.

2. Príjemca dotácie je povinný předložit' všetky doklady preukazujúce hospodárné,
efektivně, účinné a účelné vynaloženie přidělených finančných prostriedkov.
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Článek 7
Opatrenia na zabezpečenia efektivnosti poskytnutých zdroj ov
l. Obec Kapušany móže upravit' příjemcovi dotácie objem finančných prostriedkov
přidělených na mzdy aprevádzku při zistení změny počtu dětí zpóvodného počtu
vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku. Každý príjemca dotácie
je povinný ku konců kalendárneho mesiaca v danom roku nahlásit' změnu počtu žiakov
poskytovatel'ovi dotácie oproti počtu žiakov vykazovanému k 15.9.
2. Znížená dotácia bude příjemcovi poskytovaná počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci,
v ktorom bolí zistené rozhodné skutočnosti až do preukázania nových skutočností
týkajúcich sa počtu dětí.
3. Při porušení pravidiel a podmienok, za ktorých bolí veřejné prostriedky přidělené, je
príjemca dotácie povinný vrátit' plnu výšku neoprávněné prijatej dotácie.

Článok 8
Závěrečné ustanovenia

l. Návrh VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských
zariadení bol vyvěšený na úradnej tabuli od 23.11.2021 do 08.12.2021. K návrhu bola
podaná l pripomienka.
2. VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení
bolo schválené Obecným zastupitel'stvom obce Kapušany dna 10. 12. 2021 uznesením
č. 106/2021.
3. Dňom účinnosti tohto VZN č. 6/2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol
a školských zariadení sa zrušuje VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy

a prevádzku škol a školských zariadení zo dna 12. 06. 2017, Dodatok č. 1/2017 zo dna
15. 12. 2017, Dodatek č. 1/2018 zo dna 14. 12. 2018, Dodatok č. 2/2019 zo dna 16. 12.
2019 a Dodatek č. 1/2020 zo dna 15. 12. 2020.

4. Na úradnej tabuli bolo VZN č. 6/2021 vyvěšené dna 16. 12. 2021 a účinnost' nadobúda
od Ol.Ol.2022.

V Kapušanoch, dna 16. 12. 2021
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Příloha č. l k VZN č. 6/2021

Ziadosť o poskytnutíe dotácie na rok.......

•••••••••••

Identifikačně údaje žiadateťa o dotáciu
Zriaďovatel':
Adresa / Sídlo:

IČO zriad'ovatel'a, alebo rodné
číslo štatutámeho zástupců:

Štatutámy zástupca:
Číslo účtu:

Číslo telefonu:
Email:

Názov školy, školského
zariadenia:

Údaje o počtech dětí, žiakov na pridelenie dotácie k 15.9.
Školy, školské zariadenia

Podmienka / Forma

Materská škola

Skupinová forma vyučovania
szus

Individuálna forma vyučovania
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Počet dětí, žiakov

Školský klub dětí

Školská jedáleň
Centrum vol'neho času

Do 15 rokov veku s trvalým
pobytem v obci Kapušany

V Kapušanoch, dna:

Vypracoval:

pečiatka a podpis žiadateFa
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Příloha č. 2 k VZN č. 6/2021

Zriaďovatel':

IČO:
Názov školy, školského zariadenia:

Ročně vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce Kapušany
Účel

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov
v€

narok

Suma skutečné použitých
finančných prostriedkov za
rok

v€

Dotácia na běžné yýdavky

Rozpis skutečné použitých finančných prostriedkov za rok,
Položka 610

Mzdy

Položka 620

Odvody

Položka 63 O+640

Prevádzka

v€.

Běžné výdavky celkom

V Kapušanoch, dna:

Vypracoval:

pečiatka a podpis ziadatel'a
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