
 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

č. 1/2023 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy  

a Školskej jedálne v Hincovciach na rok 2023 

  
  

     Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 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 prepisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 7 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších prepisov sa uznieslo na tomto:   

  

Všeobecne záväznom nariadení  

Článok 1  

Predmet úpravy  

  

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia účelovej dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia (ďalej len „dotácia“) na príslušný 

kalendárny rok, ktoré majú sídlo na území obce Hincovce a sú na základe rozhodnutia Ministerstva 

školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.   

  

Článok  2  

Príjemca dotácie  
  

1. Oprávneným príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú školy a školské zariadenia, ktoré sú 

uvedené v § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.   

  

Článok 3  

Výška a účel dotácie 

  

1.  Výška dotácie na príslušný kalendárny rok je stanovená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného 

nariadenia.   

  

2.  Príjemca dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu na úhradu mzdových a prevádzkových 

nákladov v súlade so zákonom a o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a pri jej použití musí zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.  

  

3.  Obec Hincovce môže výšku ročnej dotácie upravovať v priebehu kalendárneho roka aj v závislosti 

od objemu finančných zdrojov alebo objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu 

dane z príjmu fyzických osôb.  

  

Článok 4  

Použitie a zúčtovanie dotácie  

  

1.  Termín použitia dotácie je do 31.12. kalendárneho roku, na ktorý bola dotácia podľa prílohy č. 1 

schválená.  



  

2.  V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, zostávajúce 

finančné prostriedky zostávajú v rozpočte obce.   

  

3.  V prípade potreby navýšenia schváleného objemu dotácie rozhoduje obecné zastupiteľstvo.   

   

Článok  5  

Termín a spôsob poskytovania dotácie 

  
1.  Obec poskytuje príjemcovi dotácie počas kalendárneho roka priebežne podľa aktuálnych potrieb.  

  

2.  Obec poskytne neštátnemu zriaďovateľovi školského zariadenia (CVČ) dotácie na základe žiadosti. 

Súčasťou žiadosti je zdokumentovanie identifikačných údajov o počte detí s trvalým pobytom na 

území obce, na ktoré sa dotácia poskytuje.    

  

Článok  6  

Sankcie  

1.  Ak príjemca dotácie nepredloží na písomné vyžiadanie všetky požadované doklady preukazujúce 

hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov, bude mu 

poskytovanie dotácie pozastavené.     

  

2.  Obec Hincovce zníži príjemcovi dotácie výšku dotácie pri zistení poklesu detí alebo žiakov 

minimálne o 5% pôvodného počtu vykázaného k 15. septembru aktuálneho roka.   

  

3.  Použitie dotácie príjemcom v rozpore s určeným účelom, neodvedenie prostriedkov obci Hincovce, 

prekročenie lehoty ustanovenej, alebo určenej na použitie dotácie a nehospodárne nakladanie, 

nedodržanie ustanoveného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami je porušením finančnej 

disciplíny podľa osobitného predpisu (1).  

  

Článok 7  

Záverečné ustanovenia    

  

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce Hincovce, neupravené týmto všeobecne 

záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy (1).  

  

2.  Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ v Hincovciach na rok 2022 zo dňa 14. 04. 2022.  

  

3.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce 

uznesením číslo 33/2023 zo dňa 03. 02. 2023.  

  

4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce 

Hincovce. 

  

 

                                                                                                                                     Anna Filipov, v.r. 

                                                                                                                                        starostka obce  

  
VZN č. 1/2023 vyvesené na úradnej tabuli dňa 10. 02. 2023 
VZN č. 1/2023 zvesené z úradnej tabule dňa 27. 02. 2023 

  

  
1) zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

prepisov 



  

  

  

  

  

  

 Príloha č. 1  

  
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy sa školskej jedálne so sídlom na 

území obce Hincovce na rok 2023.  

  

  

  

  

       Školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

                     Hincovce  

  

  

Výška dotácie na dieťa 

/žiaka/skutočného stravníka/rok 

 

 

 

  

Materská škola 

  

 

2 605,60  Eur 

 
Školská jedáleň 

  

                                     964,-    Eur  

 

Na správu školských objektov podľa   

počtu detí MŠ 

  

   

                                     362,69 Eur   

 

 


