
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Pozdišovciach č. 02/2013 
zo dňa 22. marca 2013 

 
 
 

Návrhová komisia: Sotáková I., Ing. Vereščák M., Bakajsa R.   
 
Zapisovateľ: Krištovčík V. 
 
Overovateľ: Ing. Šesták M. 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A. 1 Berie na vedomie: 
1. Informáciu o konaní kultúrnej akcie Stavanie mája 30.4.2013 o 19.00 hod.. 
 
B. Schvaľuje: 
1. VZN č. 01/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD a ŠJ v obci Pozdišovce 
2. Interný predpis č. 01-1/2013 Podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce na záujmové 
vzdelávanie. 
3. Schvaľuje členov výberovej komisie na vyhodnotenie cenových ponúk pre stavbu prečerpávacej 
stanice v časti Arenda v zložení: Ing. Šesták M., Ing. Vereščák M., Bakajsa R., Sotáková I., Ing. 
Jurková N., Poprik P.. 
4. Schvaľuje členov výberovej komisie za zriaďovateľa pre výberové konanie na funkciu riaditeľa/+ky 
MŠ v Pozdišovciach v zložení:  Ing. Vereščák, Bakajsa R.. 
5. Spoluúčasť vlastníkov nehnuteľnosti na  financovanie kan.prípojky DN 250 v čiastke 1.300 € na 
nehnuteľnosť v časti Arenda. 
6. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu vo výške 1.771 €. 
 
C. Odporúča: 
1. starostovi dať vypracovať cenové ponuky na zhotovenie stavby v časti Arenda – prečerpávacia 
stanica, výtlačné potrubie. 
 
 
Za uznesenie hlasovalo 8 z 8 poslancov. 
 
 
 
Návrhová komisia: Bakajsa R. 
   Ing. Vereščák M. 
   Sotáková I. 
 
 
 
       Ing. Ján Čižmárik   
                                                    starosta obce 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V Pozdišovciach 
 

číslo 01/2013         
 
 

 

 
O  URČENÍ   VÝŠKY  DOTÁCIE   

NA PREVÁDZKU A MZDY 
v MŠ, ŠKD a ŠJ 

 
v obci Pozdišovce 

  
 

 
 
 
 
Návrh  všeobecne záväzného nariadenia  zverejnený dňa:7.3.2013     
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa 22.3.2013 

             uznesením OcZ   číslo:    02 /2013   
 
Všeobecne záväzné nariadenie vyvesené po schválení:23.3.2013 
 
Všeobecne záväzné nariadenie zvesené dňa: 
 
Účinnosť všeobecného záväzného nariadenia dňa: 
 
 
 
                                                                                          Ing. Ján Čižmárik v.r. 
                                                                                                 starosta obce 
 
 
  
 
 

 



 
Obecné zastupiteľstvo v Pozdišovciach vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 

ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 
2  a ods. 12 písm. c až j) 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 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení § 7a 
zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z. 

 
sa uznieslo na  t o m t o: 

 
 
   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pozdišovce 
č. 01/2013 

 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  

na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detía potenciálneho stravníka  zariadenia 
školského stravovania. 

 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a  mzdy 
na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí a potenciálneho stravníka zariadenia 
školského stravovania – školskej jedálne Základnej školy/Materskej školy v Pozdišovciach. 

2. Zdrojom dotácie sú  finančné prostriedky poukázané obci z výnosu dane  z príjmov fyzických 
osôb. 

 

3. Obec pri určení výšky dotácie pre MŠ, ZŠS, ŠKD zohľadňuje tieto kritériá: 
- formu organizácie výchovy a vzdelávania, 
- počet hodín vzdelávania poskytovaných detom školských zariadení, 
- počet detí, žiakov alebo posluchácov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 

škole alebo v školskom zariadení, 
- počet detí mladších ako tri roky v materskej škole, 
- zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných 

tried a skutocnost, ci zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho 
 výšku, 

- energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, 
 
 

§ 2 
Príjemcovia dotácie 

 
 Príjemcami dotácie podľa tohto nariadenia je  
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 
a/ Materská škola  Pozdišovce bez PS 
b/ Zariadenie školského stravovania bez PS (ZŠS) 
c/ Školský klub detí (ŠKD)  

§ 3 
                                                        Podrobnosti financovania 
 
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vzdelávanie 



v materskej škole, ZUŠ, v školských zariadeniach na území obce sa uskutočňuje za čiastočnú 
úhradu. 
 
Pre rok 2013  
a/ Obec financuje náklady na deti MŠ,  podľa počtu detí/žiakov prijatých do MŠ   podľa stavu 
k 15. septembru začínajúceho školského roka  
 
b/ Obec financuje náklady na stravníkov v ZŠS a detí v ŠKD podľa počtu stravníkov/ detí  
prijatých s výpočtom podľa počtu všetkých žiakov školy (potenciálni stravníci a deti) podľa 
stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka 
 
 
Pre rok 2014 - Obec financuje náklady podľa počtu detí prijatých podľa stavu k 15. septembru 
začínajúceho školského roka len v jednej materskej škole a ŠKD zriadenej na území obce, ak na 
dieťa dostala finančné prostriedky.  
 

 
§ 4 

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
 

1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok   na prevádzku a mzdy pre jednotlivé školy a školské 
zariadenia  je určená v prílohe č.1 tohto všeobecne záväzného nariadenia, zohľadňuje ich 
špecifiká. 

2. Prijímatelia dotácie podľa § 2 sú oprávnení použiť dotáciu len na úhradu osobných 
a prevádzkových nákladov a pri jej použití musia zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť 
a účinnosť jej použitia. 

3. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, sú 
prijímatelia povinní nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného 
kalendárneho roku.    

      
 

§ 5 
Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie  

 
 
Neuvádza sa informácia ak požadované  údaje sú predmetom zberu údajov prostredníctvom výkazu 
Škol 40-01. 
 
 

§ 6 
Termín a spôsob poskytovania dotácie  

 
 
1/ Obec poskytne školám a školským zariadeniam finančné prostriedky najneskôr 28. deň v mesiaci 
2/ Obec  poskytne príjemcom dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný 
kalendárny rok.   
 

§ 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej 
školy, dieťa školského klubu detí, , na dieťa/ dospelú osobu a potenciálneho stravníka školskej 
jedálne MŠ Pozdišovce.  neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa  vzťahujú  
príslušné  právne predpisy zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 287/2012 Z. z.   



 
 
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie  č. 01/2013 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v 
Pozdišovciach dňa 22.3.2013 uznesením číslo  02/2013.  
 
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  15.-stým dňom po vyvesení. 
 
 
V Pozdišovciach dňa 22.3.2013  
 
 
 

       Ing. Ján Čižmárik v.r. 
                                                                                                                               starosta obce  
                                                                                            
 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Príloha č. 1 
 

Výška finančných prostriedkov na  2013 
 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí, na dieťa/ dospelú 
osobu a potenciálneho stravníka školskej jedálne 

 
 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

MATERSKÁ ŠKOLA  
 

 
Počet detí 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku  

na dieťa v MŠ 
zriadenej obcou  

v eurách 
 
Celodenný pobyt  
 

26 26x1618,89=42091,1
4 

Skut. 2021,28€ 
 
Poldenný pobyt  
 

 

 
 
Diagnostický pobyt  
 

 

 
 
Adaptačný pobyt  
 

 

 
Náklady na dieťa  
mladšie ako 3 roky 

 
 

 
Náklady na dieťaťa so ŠVVP 
 

 

 
 
 
         
 



Kategória škôl a školských 
zariadení 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 
 

 
Počet detí 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku  

na dieťa v ŠKD 
zriadeného obcou 

v eurách 
 
Celodenný pobyt 5 dní v týždni  
 

44 
Koef(1,6+3)=4,6 44x272,78=12002,3 

Skut. 222,02€ 
 
Celodenný pobyt 4 dni v týždni  
 

 

 
 
Celodenný pobyt 3 dni v týždni  
 

 

 
 
Celodenný pobyt 2 dni v týždni  
 

 

 
 
Celodenný pobyt 1 deň v týždni  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO 
STRAVOVANIA 

 
Počet  

Dotácia na mzdy 
a prevádzku  

na dieťa v ZŠS 
zriadeného obcou 

v eurách 
 
Všetci žiaci školy 
 

 
26+44=70 

195,25€ 
 
Skutoční stravníci 
 

 

 
 
Hlavné jedlo – jedno vydané 
 

 

 
 
Doplnkové jedlo - jedno vydané 
20%  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



OBEC Pozdišovce 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

PODMIENKY POSKYTOVANIA DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU OBCE 

na záujmové vzdelávanie 

 

Interný predpis č.01-1./2013. 

 

Čl. I 

Všeobecné ustanovenie 

 

Obec Pozdišovce, bude podporovať záujmové vzdelávanie (ZV) pre deti/dospelých do 

30 rokov s trvalým pobytom na svojom území, i keď nemá vo svojej územnej pôsobnosti 

centrum voľného času. 

Od roku 2013 obec bude financovať náklady na záujmové vzdelávanie tejto cieľovej 

skupiny v centrách voľného času na území SR a na záujmové aktivity v obci, ak o to bude 

požiadaná.  

Dotácia  z výnosu DPFO sa poskytne na krytie priamych i nepriamych nákladov 

spojených so záujmovým vzdelávaním.    

O dotáciu môže požiadať občan obce - zákonný zástupca dieťaťa/dospelá osoba, 

ktorému je poskytované záujmové vzdelávanie v obci i mimo nej, fyzická/právnická osoba, 

organizácie a záujmové útvary z obce, ktorí preukážu predmet svojej činnosti, zámer čerpania 

dotácie a cieľovú skupinu pre ZV. 

 

 

Čl. II 

Výška finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v obci 

 

Pre rok 2013 obec Pozdišovce  má napočítaný  výnos DPFO na realizáciu záujmového 

vzdelávania vo výške 8983,-€ 

 

ktorý bol prepočítaný na  počet  detí/obyvateľov od 5 do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým 

pobytom v obci Pozdišovce 

 



Obecné zastupiteľstvo rozhodlo podporiť záujmové aktivity svojich občanov 

nasledovne: 

 

Z objemu celkovej finančnej čiastky 

0.%  na bežné výdavky obce, t.j. 0,-€., pre zriaďovateľa na nepriame náklady spojené so ZV,   

6,2.%  na podporu záujmovej činnosti v obci, t.j. 550,-€., pre materskú/základnú školu v obci 

na ich priame náklady spojené so ZV, 

85,1.%  na podporu záujmovej činnosti v obci, t.j. 7650,-, pre iné subjekty v obci na ich 

priame náklady spojené so ZV,(OcŠK,DfS,obecné FS) 

8,7% na podporu ZV podľa požiadaviek iných obcí t.j783,-€, pre CVČ a iné subjekty na ich 

priame náklady spojené so ZV. 

 

Maximálna výška dotácie na záujmové vzdelávanie v obci je 8200,-. €. 

Maximálna výška dotácie na záujmové vzdelávanie mimo obce je 783,-. €. 

 

 

Čl. III 

Podrobnosti financovania ZV v obci 

 

Pri určovaní výšky pridelených finančných prostriedkov,  na podporu záujmovej 

činnosti v obci, obec zohľadní viaceré skutočnosti: 

a/  poskytovateľa ZV 

- záujmová činnosť realizovaná  materskou a základnou školou Pozdišovce 

- záujmová činnosť realizovaná obcou (športové aktivity, kultúrne aktivity, aktivity obecnej 

knižnice)                ..............................................., 

 

b/  vek klienta ZV a jeho zaradenie 

- do 6 rokov veku .................................................., 

- do 15 rokov veku  ..............................................., 

- do 20 rokov veku ................................................,  

- do 30 rokov veku  ..............................................., 

- študent ......................., zárobkovo činný.............................., nezamestnaný .......................... 

c/  počet hodín záujmového vzdelávania 

- denne: do dvoch hodín .............................. za tri a viac hodín ......................................., 

- týždenne:  do dvoch hodín .............................  za tri a viac hodín ......................................., 

- mesačne:  do dvoch hodín .............................. za tri a viac hodín........................................, 

- príležitostne : ..................................................................................................................... 

 



 

Čl. IV 

Podrobnosti financovania ZV mimo obce 

 

Obec podporí záujmové vzdelávanie v iných obciach na základe žiadosti ich 

zriaďovateľov / riaditeľov CVČ a organizácií poskytujúcich záujmové vzdelávanie:  

a/  poskytovateľ ZV 

- záujmové vzdelávanie  realizované  v CVČ (zriadené)  obcou        .27,-/žiaka do30.6.2013, 

- záujmové vzdelávanie  realizované  súkromným CVČ        27,-/žiaka do 30.6.2013, 

- záujmové vzdelávanie realizované cirkevným CVČ    .........................................., 

b/  klient ZV 

- do 6 rokov veku .................................................., 

- do 15 rokov veku  ..............................................., 

- do 20 rokov veku ................................................, 

- do 30 rokov veku  ..............................................., 

 

c/  počet hodín záujmového vzdelávania 

- denne: do dvoch hodín .............................. za tri a viac hodín ......................................., 

- týždenne:  do dvoch hodín .............................. za tri a viac hodín ......................................., 

- mesačne:  do dvoch hodín ............................... za tri a viac hodín ......................................, 

- príležitostne : .......................................................................................................................... 

 

Čl. V 

Požiadavky pre získanie dotácie na  ZV 

 

Žiadateľ ( právnická osoba)  o dotáciu predloží obci najneskôr do 15.1. kalendárneho roka 

tieto údaje: 

- identifikačné údaje žiadateľa, 
- počet detí/žiakov/dospelých (na činnosť, ktorých požaduje dotáciu), 
- identifikačné údaje o klientoch, doklad o zápise, 
- periodicita v týždni a počet hodín záujmového vzdelávania, 
- výška požadovanej dotácie, 
- čestné vyhlásenie zákonného zástupcu/dospelej osoby, ktorým bude záujmové 

vzdelávanie poskytované.  
 

Žiadateľ (fyzická osoba) o dotáciu predloží obci najneskôr do 15.1. kalendárneho roka 

tieto údaje: 

- identifikačné údaje o žiadateľovi, 
- doklad o zápise/o vykonávaní záujmovej aktivity, 



- čestné vyhlásenie - to obsahuje potvrdenie, že žiada o dotáciu na záujmové 
vzdelávanie len jedenkrát v kalendárnom   roku a že sa na  tejto aktivite zúčastňuje 
pravidelne minimálne  (1x do týždňa).  

-  výška potreby mesačnej finančnej čiastky, ak ju záujmové vzdelávanie má vyčíslenú. 
 

Obec oznámi oprávnenému  žiadateľovi do 31.1. kalendárneho  roka,  či mu bude poskytnutá 

alebo zamietnutá dotácia a v akej výške.  

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenie  

Tento predpis je vnútorným normatívnym právnym aktom záväzným pre obec 

a účinnosť nadobúda dňom  schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva. Zmeny 

a doplnenia predpisu je oprávnene vykonať výlučne Obecné zastupiteľstvo obce Pozdišovce. . 

Obecné zastupiteľstvo obce Pozdišovce schválilo interný predpis  č.01-1/2013 

o rozdeľovaní a poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v obci 

i mimo nej dňa 22.3.2013 

 

 

 

V Pozdišovciach dňa 22.3.2013.                                        Ing. Ján Čižmárik v.r. 

                            starosta obce 

 


