OBEC ŠOPORŇA

Obecné zastupiteľstvo v Šoporni na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zák. SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na území obce Šoporňa
č. 9/2016

Návrh novelizácie Prílohy č. 1 vyvesený na úradnej tabuli v obci Šoporňa dňa 13.02.2019
Novelizácia Prílohy č. 1 schválená OZ dňa

uznesením č.

Novelizácia Prílohy č. 1 vyvesená na úradnej tabuli v obci Šoporňa dňa
Novelizácia Prílohy č. 1 účinná od
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Šoporňa dňa 14.11.2016
VZN schválené OZ dňa 7.12.2016 uznesením č. 158/2016
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Šoporňa dňa 08.12.2016
Účinnosť VZN od 01.01.2017
Účinnosť VZN od 01.01.2017

§ 1
Predmet úpravy
(1)

(2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa umiestnené v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Šoporňa, ktoré sú na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení.
Na účely tohto VZN sa rozumie:
Dotácia na mzdy – výdavky na tarifný plat, osobný plat, príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie,
osobný príplatok a iné príplatky v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, výdavky na poistné do
poistných fondov, výdavky na odstupné, odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov, výdavky na
nemocenské a úrazové dávky hradené zamestnávateľom posla osobitných predpisov.
Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení a zahŕňa všetky výdavky na
tovary a služby definované MF SR v ekonomickej klasifikácii.

§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je Základná škola s Materskou školou Šoporňa v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Šoporňa.

§3
Výška a účel dotácie
(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je učená v prílohe č. 1 VZN. Výška dotácie sa určuje podľa počtu detí k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze
Škol MŠ SR 40-01.
(2) Prijímateľ dotácie podľa §2 je oprávnený použiť dotáciu len na náhradu osobných prevádzkových nákladov
materskej školy a školských zariadení a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej
použitia.
(3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do konca príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ povinný nevyčerpanú
časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.

§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
(1) Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne vo výške jednej dvanástiny z dotácie určenej na príslušný
kalendárny rok v celých eurách do 25. dňa príslušného mesiaca.

§5
Kontrola použitia dotácie
(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva
Obec Šoporňa a ostatné oprávnené orgány.
(2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť všetky doklady
preukazujúce hospodárne, efektívne a účelné využitie pridelených prostriedkov.

§6
Záverečné ustanovenia

(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šoporňa č.2/2011 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa
zo dňa 12.12.2011.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.

Mgr. Adrián Macho
starosta obce

Príloha č. 1

Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kategórie škôl a školských zariadení
Materská škola
Školský klub detí
Zariadenie školského stravovania

NOVELIZÁCIA

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
1570 € + vlastné príjmy
250 € + vlastné príjmy
115 € + vlastné príjmy

Príloha č. 1

Dotácia na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Kategórie škôl a školských zariadení
Materská škola
Školský klub detí
Zariadenie školského stravovania

Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka
1971 € + vlastné príjmy
227 € + vlastné príjmy
154 € + vlastné príjmy

