Návrh

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE NÁLEPKOVO
číslo 1/2018
o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Nálepkovo pre rok 2018
Obec Nálepkovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením § 6 ods. 12
písm. c) a 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 predpisov a podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie.
§1
Úvodné ustanovenia
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určujú:
a) podrobnosti financovania materskej školy, ktorá je súčasťou základnej
školy a školských zariadení,
b) lehota na predloženie údajov,
c) výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku,
d) deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky.
§2
Podrobnosti financovania materskej školy a školských zriadení
1. Obec Nálepkovo poskytuje dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka
školy a školského zariadenia v príslušnom kalendárnom roku škole a
školským zariadeniam zriadených na území obce Nálepkovo, ktoré sú
zaradené do sieti škôl na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR:
a) materskej škole, ktorá je súčasťou základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nálepkovo s celodennou prevádzkou a s poldennou prevádzkou
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predchádzajúceho roka,
b) školskému klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nálepkovo podľa
stavu žiakov v základnej škole k 15. septembru predchádzajúceho roka,
c) zariadeniu školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Nálepkovo pri základnej škole s materskou školou podľa počtu žiakov školy
(potencionálnych stravníkov) podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
roka,
2. Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je Základná škola s
materskou školou v Nálepkove.
§3
Lehota na predloženie údajov
Obec Nálepkovo určuje lehotu na predloženie rozhodných údajov v súlade so
zákonom NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov v termíne do 25. septembra
kalendárneho roka. V tejto lehote je zároveň ZŠsMŠ Nálepkovo povinná
predložiť aj menný zoznam žiakov s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia a bydliska.
§4
Výška dotácie a jej poskytnutie
1. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nálepkovo
podľa kategórií na kalendárny rok 2018 je nasledovná:
A. Materská škola s celodennou prevádzkou
Počet detí 39, dotácia na 1 dieťa: 2 009,55 €/rok
B. Materská škola s poldennou prevádzkou
Počet detí 26, dotácia na jedno dieťa: 1 004,78 €/rok
C. Školský klub detí
Počet detí 26, dotácia na 1 dieťa: 117,78 €/rok
D. Žiak základnej školy – potencionálny stravník (školská jedáleň)
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2. Finančné prostriedky pre zariadenie školského stravovania pri materskej
škole sú zahrnuté vo finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre
materskú školu.
3. Obec Nálepkovo má právo v priebehu kalendárneho roka upraviť výšku
finančných prostriedkov v prípade zmeny tohto nariadenia. Úpravu výšky
finančných prostriedkov obec Nálepkovo oznámi príjemcovi písomne
najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti nového nariadenia.
§5
Deň v mesiaci, do ktorého sa poskytnú finančné prostriedky
Obec Nálepkovo poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku
príjemcovi finančných prostriedkov mesačne vo výške jednej dvanástiny z
finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok do konca
príslušného mesiaca na samostatný bankový účet. Vo výnimočných prípadoch
môže byť mesačný príspevok nižší, čo však neovplyvní výšku ročného objemu
finančného príspevku.
§6
Vyúčtovanie dotácie
1. Príjemca dotácie je povinný Obci Nálepkovo vyúčtovať poskytnuté
dotácie ku koncu kalendárneho roka podľa pokynov poskytovateľa
dotácie.
2. V prípade, že príjemca dotácie nevyčerpá poskytnuté finančné prostriedky
do 31. decembra kalendárneho roka, na ktorý mu boli poskytnuté, je
povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov neodkladne vrátiť
obci Nálepkovo, najneskôr však posledný pracovný deň príslušného
kalendárneho roka.
3. Príjemca dotácie je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a
účinnosť použitia poskytnutých finančných prostriedkov.
§7
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami
pridelenými podľa tohto VZN vykonáva obec Nálepkovo a ďalšie
oprávnené orgány.
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následnej finančnej kontrole povinný predložiť všetky doklady
preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie
pridelených finančných prostriedkov.
3. V prípade porušenia pravidiel a účelu použitia dotácie je príjemca
povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene použitej dotácie.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia ruší sa Všeobecne
záväzné nariadenie č. 6/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Nálepkovo.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 schválilo Obecné
zastupiteľstvo Nálepkovo na svojom zasadnutí dňa 29.01.2018
uznesením číslo ... /2018-OZ.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho
zverejnení na úradnej tabuli.
V Nálepkove, dňa 18.12.2017

Ing. Dušan Daniel
starosta obce
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