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Obec Partizánska Ľupča
Obec Partizánska Ľupča na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s § 6 ods. 12 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie obce Partizánska Ľupča

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2015
o financovaní škôl a školských zariadení zriadených
na území obce Partizánska Ľupča
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku,
podrobnosti financovania, deň v mesiaci, do ktorého sa poskytujú finančné prostriedky, lehotu na
predloženie údajov potrebných na financovanie materskej školy, zariadenia školského stravovania,
školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je obec Partizánska Ľupča a v zriaďovateľskej pôsobnosti
zriaďovateľov neštátnych škôl a školských zariadení nachádzajúce sa na území obce Partizánska Ľupča
a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
a) finančnými prostriedkami na mzdy sú bežné výdavky v zmysle Zákonníka práce, zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme o a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa osobitných
predpisov a výdavky na poistné a príspevok do poisťovní,
b) finančnými prostriedkami na prevádzku sú bežné výdavky definované Ministerstvom financií
SR v Ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby, t.j.
výdavky na cestovné náhrady, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, rutinnú a
štandardnú údržbu, nájomné za nájom a služby a ďalšie výdavky v kategórii 640,
c) hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality,
d) efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným
prostriedkom,
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e) účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti
vzhľadom na použité verejné prostriedky,
f) účelnosťou je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným
účelom ich použitia.

§3
Poskytnutie a príjem finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1) Poskytovateľom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je obec Partizánska Ľupča.
2) Prijímateľom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto všeobecne záväzného
nariadenia sú:
a) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča formou
poskytnutia finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku poľa rozpisu záväzných
ukazovateľov rozpočtu pre uvedené organizácie,
b) školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľov neštátnych škôl
a školských zariadení so sídlom na území obce Partizánska Ľupča formou dotácie na mzdy a
prevádzku, ak o ňu požiada.

§4
Výkonový ukazovateľ
1) Výkonový ukazovateľ je počet žiakov podľa kategórie škôl a školských zariadení:
a) pre materskú školu počet detí materskej školy, ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škol
(MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný
pre pridelenie finančných prostriedkov v aktuálnom roku,
b) pre školský klub detí počet detí v školskom klube detí, ktorý škola vykázala v štatistickom
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je
rozhodný pre pridelenie finančných prostriedkov v aktuálnom roku,
c) pre zariadenie školského stravovania potenciálny počet stravníkov podľa stavu všetkých
žiakov základných škôl, pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v
zriaďovateľskej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja, ktorí sa stravujú v zariadeniach
školského stravovania zriadeného obcou Partizánska Ľupča, podľa stavu, ktorý školy vykázali
v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie finančných prostriedkov v aktuálnom
roku; v súkromných školách počet žiakov do 15 rokov veku.
2) Prijímateľ je povinný poskytovateľovi predložiť údaje o výkonových ukazovateľoch na nasledujúci
kalendárny rok pre účely financovania:
a) vyplývajúcich zo štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 v termíne do 25. septembra
kalendárneho roka,
b) vyplývajúcich zo štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 v termíne do 25. septembra
kalendárneho roka,
c) vyplývajúcich zo štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 v termíne do 25. septembra
kalendárneho roka.
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§5
Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1) Obec Partizánska Ľupča určuje na príslušný kalendárny rok výšku finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku pre prijímateľov v zmysle § 3 ods. 2 na jeden výkonový ukazovateľ podľa
prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2) Výška finančných prostriedkov a dotácie na mzdy a prevádzku na príslušný kalendárny rok pre
školu alebo školské zariadenie, ktoré je prijímateľom podľa § 3 sa určí v celých eurách po
matematickom zaokrúhlení súčinu počtu výkonových ukazovateľov a ročnej výšky finančných
prostriedkov a dotácie na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ určený podľa
jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení.
3) Obec Partizánska Ľupča alikvotne upraví prijímateľovi výšku finančných prostriedkov vypočítanú
v zmysle odseku 1 a 2 pri zistení nárastu alebo poklesu výkonových ukazovateľov o viac ako 20 %
z pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je
rozhodný pre pridelenie finančných prostriedkov v aktuálnom roku.
4) Ak dôjde k zmene výkonových ukazovateľov podľa odseku 3, je potrebné, aby prijímateľ do 10
pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, uvedenú skutočnosť oznámil poskytovateľovi.

§6
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1) Poskytovateľ poskytuje dotáciu zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy na základe
písomnej žiadosti.
2) Poskytovateľ oznámi prijímateľovi výšku finančných prostriedkov určenú podľa § 5 ods. 1 na
príslušný kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

3) Finančné prostriedky určené podľa § 5 ods. 1 budú poskytované prijímateľovi mesačne v celých
eurách bez desatinných miest vo výške 1/12 z ročnej výšky do 28. dňa príslušného mesiaca na
účet školy alebo školského zariadenia.

4) Poskytovateľ môže v priebehu kalendárneho roka zvýšiť alebo znížiť výšku dotácie a to zmenou
všeobecne záväzného nariadenia.

§7
Použitie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1) Prijímateľ je povinný poskytnuté finančné prostriedky použiť do 31. decembra roka, v ktorom mu
boli poskytnuté v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením.
2) Prijímateľ má povinnosť:
a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť použitia poskytnutých
finančných prostriedkov podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia,
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b) zabezpečiť vedenie analytickej účtovnej evidencie finančných prostriedkov poskytnutých
na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

§8
Kontrola
1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec Partizánska Ľupča prostredníctvom
kontrolóra obce.
2) Prijímateľ finančných prostriedkov podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je povinný
predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne a účelné využitie finančných
prostriedkov.
3) 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.
4) Pri porušení pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky pridelené a použité, je
prijímateľ povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitých finančných prostriedkov.

§9
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Partizánskej Ľupči
dňa 27. októbra 2015.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy,
Školského klubu detí a Školskej jedálne v obci Partizánska Ľupča.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli
a účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Ľubomír Frič
starosta obce
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Príloha č.1
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015

Objem finan. prostriedkov
na mzdy a prevádzku na
mesiac v €

45

27,3

1 651,92

1 696,97

6 364,00

76 364,00

95

1,8

108,92

111,89

886,00

10 629,00

16

2,6

157,33

161,62

215,00

2 586,00

7 465,00

89 579,00

Spolu
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Objem finan. prostriedkov
na mzdy a prevádzku na
rok 2015 v €

Dotácia na jedného žiaka
na jeden výkonový
ukazovateľ na rok 2015
určená vo VZN

Školská jedáleň –
Potencionálni stravníci
Školský klub detí

Normatív na jedného žiaka
na jeden výkonový
ukazovateľ v roku 2015

Materská škola

Koeficient z prílohy č. 3
k Nar. vlády SR č. .
668/2004 v z.n.p.

Kategórie škôl a školských
zariadení

Počet detí z prílohy č. 3
k Nar. vlády SR č. 668/2004
v z.n.p.

Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec
Partizánska Ľupča na rok 2015

