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Všeobecne záväzné nariadenie obce Kovarce 
č. 5/2013 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  
a na dieťa školského zariadenia  

 
Obec Kovarce v zmysle  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade 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 zmien a doplnkov vydáva toto Všeobecne  záväzné nariadenie obce 
Kovarce č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa 
školského zariadenia  (ďalej len „nariadenie“) 
 

 
Čl. 1 

Všeobecné   ustanovenie 
 

1. Účelom tohto nariadenia je určiť: 
a) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce 

Kovarce, 
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec Kovarce financovať materskú školu 

a školské zariadenia zriadené na území obce Kovarce, 
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia (školského klubu detí, zariadenia školského stravovania),  zriadených na 
území obce Kovarce, 

d) deň v mesiaci, do ktorého obec Kovarce  poskytne finančné prostriedky materskej škole 
a školským zariadeniam uvedeným v prílohe č. 1.  

 
Čl. 2 

Poskytovanie dotácie 
 
1. Poskytovateľom dotácie je obec Kovarce.  
2. Obec Kovarce poskytuje dotáciu na kalendárny rok. 
3. Prijímateľom dotácie sú: 

a) Materská škola, Kovarce 450, 
b) Školský klub detí pri Základnej škole, Kovarce 164, 
c) Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164. 

4. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na prevádzku školy 
alebo školského zariadenia a  na mzdy a odvody pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pre ktoré boli určené. Použité finančné 
prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.  

 
Čl. 3 

Lehota a výška poskytnutia dotácie 
 
1. Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na dieťa školských 

zariadení  je uvedená v prílohe č. 1 tohto nariadenia. 



2. Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu detí alebo 
žiakov vykázaných školou alebo školským zariadením v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ 
SR) 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo žiaka podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia. 

3. Prijímateľ dotácie je povinný poskytovateľovi dotácie predložiť do 25. septembra kalendárneho 
roka štatistické výkazy potvrdzujúce počty žiakov, vrátane zoznamov detí k údajom 
v štatistických výkazoch a údaje podľa § 7a zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Uvedenie 
nesprávnych, nepravdivých a neúplných údajov je považované za porušenie pravidiel 
a podmienok, za ktorých sú verejné prostriedky prideľované.  

4. Dotáciu bude  obec Kovarce poskytovať  prijímateľovi mesačne, vo výške jednej dvanástiny,  
zo schválenej  ročnej dotácie, a to do 28. dňa príslušného mesiaca. 

 
Čl. 4 

Kontrola použitia dotácie a vyúčtovanie dotácie 
 

1. Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto nariadenia 
vykonáva hlavný kontrolór obce Kovarce, poverení zamestnanci obce Kovarce a ostatné 
oprávnené orgány. 

2. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, 
účelné a účinné vynaloženie finančných prostriedkov.  

3. Prijímateľ dotácie je povinný vyúčtovať dotáciu obci Kovarce minimálne raz ročne; termín  
a spôsob vyúčtovania dotácie určuje poskytovateľ dotácie. V prípade, že dotácia nebude 
vyčerpaná do 31. decembra aktuálneho kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú 
časť dotácie vrátiť späť na účet obce Kovarce do 31. decembra aktuálneho roka.    

 
Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Obecné zastupiteľstvo v Kovarciach sa uznieslo na vydaní tohto nariadenia na zasadnutí  dňa 
31. januára 2013. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od dňa jeho zverejnenia na úradnej tabuli 
obce Kovarce. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 
3/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 
zariadení so sídlom na území obce Kovarce v znení Dodatku č. 1 a  Dodatku č. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             Mgr. Helena Paučírová 
                                                                                                             starostka obce Kovarce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 1 
 

Výška ročnej dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce Kovarce 

 
Kategória školy a  školského zariadenia Ročná dotácia na mzdy a prevádzku  

na jedno dieťa   v EUR 
Materská škola, Kovarce 450 1.619,05 
Školský klub detí pri Základnej škole, Kovarce 164    452,64 
Školská jedáleň pri Základnej škole, Kovarce 164      90,60 
 
 
  

 
 
 
 


