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OBEC HALIGOVCE

Obecné zastupiteľstvo Obce Haligovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona
č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm. b, c 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 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 v zmysle Nariadenia
vlády SR č. 415/2012 prílohy č. 3, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní predpokladaného podielu obcí na výnose DPFO na rok 2020 územnej samospráve
v znení neskorších predpisov na počet žiakov podľa stavu k 15.09. 2020,ak zákon č. 597/2003 Z. z.
neustanovuje inak schvaľuje a vydáva toto:

Všeobecné záväzné nariadenie
č. I/2021

O určení výšky finančnej dotácie pre ZŠ s MŠ KP na území
obce Haligovce

zriadenej cirkevným zriaďovateľom

 Dodatok VZN č. III/2021 zo dňa 10.09.2021

Článok I.

Definícia dotácie

1. Dotácia na prevádzku materskej školy, detí materskej školy a žiakov školských zariadení sa
sídlom na území obce Haligovce, v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z.
o rozdeľovaní výnosu DPFO pre obec Haligovce v roku 2020 v predpokladanej výške  245
000 € , na počet žiakov uvedených vo výkaze Škôl(MŠ SR) 40-01 k 15.09.2020 ,ak zákon č.
597/2003 Z. z. neukladá inak, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a sú zaradené do siete škôl a školských
zariadení / neštátne školstvo/ Ministerstva školstva Slovenskej republiky.



2

2. Osobitný príspevok z rozpočtu obce pre detí MŠ a Školského klubu detí, voľno-časové aktivity
v školských zariadeniach MŠ, ŠKD pri ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach.

Článok II.

Príjemca dotácie

1. Príjemcom dotácie podľa Článku I. odst. 1. je ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach
prostredníctvom svojho zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie.

2. Príjemcom osobitného príspevku podľa Článku I. ods. 2. je  ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja
v Haligovciach na základe mesačného menného zoznamu žiakov presun na účet školy, alebo
v hotovosti do pokladne školy.

Článok III.

Výška a spôsob poskytovania dotácie

1.  V zmysle Nariadenia vlády SR č. 415/2012 prílohy č.3, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č.
668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov na počet žiakov uvedených vo Výkaze o počte žiakov detí materskej školy a školských
zariadení v územnej pôsobnosti obce Haligovce podľa stavu k 15.9.2020 a na základe
predpokladaných a následne upravených normatívne určených objemov finančných
prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2020.

2. Úprava VZN č.1/2021 výšky dotácie pre ZŠ  s MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach, úpravu
dodatku č. I/2021  podľa koeficientu vo výške 94.02€ na žiaka V zmysle Nariadenia vlády SR č.
415/2012 prílohy č.3, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov na počet žiakov
uvedených vo Výkaze o počte žiakov detí materskej školy a školských zariadení v územnej
pôsobnosti obce Haligovce podľa stavu k 15.9.2020 a na základe predpokladaných a následne
upravených normatíve určených objemov finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok
2021.

3. Úprava VZN č.1/2021 výšky dotácie pre ZŠ  s MŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach, úpravu
dodatku č. II/2021  podľa koeficientu vo výške 94.02€ na žiaka V zmysle Nariadenia vlády SR č.
415/2012 prílohy č.3, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov na počet žiakov
uvedených vo Výkaze o počte žiakov detí materskej školy a školských zariadení v územnej
pôsobnosti obce Haligovce podľa stavu k 15.9.2020 a na základe predpokladaných a následne
upravených normatíve určených objemov finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok
2021.

  Obecné zastupiteľstvo obce Haligovce schvaľuje finančnú dotáciu na rok 2021 vo výške 93%  z
rozpisom na jednotlivé strediska 85% na mzdy 15% na prevádzku zariadení :
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  100%MŠ  -  59.035,16 €                88%   MŠ  -  51. 950,94 €       93% MŠ   - 54. 902,69 €
   100%     ŠKD – 23.128,92 €                88%   ŠKD - 20. 353,44 €      93% ŠKD – 21.509,89 €
   100%     ŠKJ   - 16.923,60 €                88%   ŠKJ  -  14. 892,76 €     93% ŠKJ  - 15.738,94 €

    SPOLU:  100%     pôvodnú  sumu 95.666,01 €       zvyšuje na 99.087,68 €
                     88%     pôvodná  suma 99.087,68 €znižuje na 87. 197,15 €
                     93%     pôvodná  suma 87. 197,15 €  zvyšuje na 92151,54€

Táto finančná dotácia bude príjemcovi dotácie podľa Čl. II. ods.1 presúva mesačne vo výške:
pôvodná 7.266,42 €                              zvyšuje na 7.679,29 €.

4. Osobitný príspevok podľa Článku II. Ods. 2 sa na rok 2021 schvaľuje následne:

a) príspevok vo výške 1.600 €,pre žiakov ZŠ s MŠ KP v Haligovciach na voľno –časové aktivity.
Tie bude vyúčtovávať obec, na základe faktúr a bločkov.

b) príspevok na žiakov ZŠ s MŠ KP v Haligovciach bude presúvaný mesačne vo výške 2  € na
dieťa MŠ s ŠKD na základe menného zoznamu deti. Menný zoznam deti ŠKD od prvého
ročníka po piaty ročník ZŠ v Haligovciach.

           c)   príspevok vo výške 2.000 €, pre ZŠ s MŠ KP v Haligovciach na prevádzkové vybavenie

a opravy MŠ.

Článok IV.
Kontrola dotácie

1.Obec Haligovce je oprávnená vykonať finančnú kontrolu na všetky hospodárenia s finančnými
prostriedkami podľa tohto VZN

    2.   Príjemca dotácie je povinný predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne
a účelné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
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Článok V.

Záverečné ustanovenie

1. Návrh toto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce 20.11.2020.
2. VZN č. I/2021 bolo schválené Uznesením č. 112 OZ obce Haligovce č. 124 dňa

05.12.2020 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.
3. VZN č. I/2020 bude upravené a schválené Uznesením OZ obce Haligovce č.124 dňa

14.04.2021 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
4. VZN č. I/2021 ruší VZN č. I/2020 dodatok č. II zo dňa 19.09.2020 v celom rozsahu
5. VZN č. I/2021 dodatok č. I. a schvaľuje Uznesením č. 129 OZ obce Haligovce č. 124 dňa

14.04.2021 a nadobúda účinnosť dňa 14.04.2021.
6. VZN č. I/2021 ruší dodatok č. I. a schvaľuje dodatok č. II. bol schválený Uznesením č.

133  OZ obce Haligovce č. 124 dňa 19.06.2021 a nadobúda účinnosť dňa 19.06.2021.
7. VZN č. I/2021 ruší dodatok č. II.a schvaľuje dodatok č. III.bol schválenýUznesením č.

143  OZ obce Haligovce č. 124 dňa 10.09.2021 a nadobúda účinnosť dňa 10.09.2021.

Monika Bjalončíková

starostka obce
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