
                                                                   

 

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. 2019,ak zákon č. 597/2003 Z. z. 

neustanovuje inak schvaľuje a vydáva toto: 

 

Všeobecné záväzné nariadenie                                                             

č. I/2020 
O určení výšky finančnej dotácie pre ZŠ s MŠ KP na území                                                                                                       

obce Haligovce                                                                                                                                                                      

zriadenej cirkevným zriaďovateľom 

 

 

 

 

 

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  230 000 € , na počet 

žiakov uvedených vo výkaze Škôl(MŠ SR) 40-01 k 15.09.2019 ,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. Osobitný príspevok z rozpočtu obce na učebne pomôcky, hračky pre detí MŠ a Školského 

klubu detí, voľno-časové aktivity a mimoriadne odmeny zamestnancom za kvalitné 

vykonávanie pracovných činnosti v školských zariadeniach a to MŠ, ŠKD a ŠJ 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 15.9.2019 a na základe 

predpokladaných a následne upravených normatíve určených objemov finančných 

prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2020.                                                                                                                                    

Obecné zastupiteľstvo obce Haligovce schvaľuje finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpisom na 

jednotlivé strediska vo výške:   MŠ  - 56.300 € 

                                                        ŠKD- 16.800 € 

                                                        ŠJ   - 21.750 €   

 

 

 

    SPOLU:                     pôvodnú  sumu  87. 700 €      € zvyšuje na 94.850 € 

 

Táto finančná dotácia bude príjemcovi dotácie podľa Čl. II. ods.1 presúva mesačne vo výške: 

pôvodná 7.308,33 €             € zvýšená na 7.904,16 €. 

 



2. Osobitný príspevok podľa Článku II. Ods. 2 sa na rok 2020 schvaľuje následne:    

 

a) príspevok vo výške 1.600 €,pre žiakov ZŠ s MŠ KP v Haligovciach na voľno –časové aktivity. 

Prvá splátka 800 € sa škole presunie do 31.03.2020.Výučtovanie tejto splátky škola predloží 

do 30.06.2020, druhá splátka 800 € sa škole presunie do 30.09.2020. Vyúčtovanie tejto 

splátky škola predloží do 31.12.2020. 

 

b) príspevok vo výške 2.000 €, pre žiakov ZŠ s MŠ KP v Haligovciach bude presúvaný mesačne 

vo výške 2 € na dieťa MŠ s ŠKD na základe menného zoznamu deti. Zvyšná časť tohto 

osobitného príspevku sa použije na vyplatenie odmien pre zamestnancov MŠ, ŠKD a ŠJ.  

Tento osobitný finančný príspevok na rok 2020 schválený vo výške 2.000 € bude ZŠ s MŠ KP 

v Haligovciach presúvaný len v prípade priaznivých ekonomických ukazovateľov obce, alebo 

môže byť aj znížený a vyplatený len čiastočne.  

  

c) Príspevok vo výške 1.000 €, pre ZŠ s MŠ  KP v Haligovciach sa použije len pre MŠ na 

najnutnejšie obnovu vybavenia MŠ-nábytok, hračky a pod.                                                                                                                 

Vyúčtovanie tohto príspevku škola  písomne predloží do 31.12.2020. 

 

ZŠ s MŠ  KP v Haligovciach musí pri použití všetkých finančných príspevkov zabezpečiť 

najvyššiu hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia týchto finančných prostriedkov.                                          

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenie     

1. Návrh toto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce 22.11.2019 

 

2. VZN č. I/2020 bolo schválené Uznesením OZ obce Haligovce č. 124 dňa 07.12.2020 

a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020. 

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

29.02.2020 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.  

   

4. VZN č. I/2020 ruší VZN č. I/2019 zo dňa 10.12.2018 v celom rozsahu  

 

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                             Monika Bjalončíková 

                                                                                                                                                 starostka obce                                                                                       

 


