VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE DECHTICE
č. 5/2013
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy
a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na
územní Obce Dechtice

Obecné zastupiteľstvo Obce Dechtice 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. 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, § 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 sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

Článok l
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje podrobnosti financovania, lehotu na predloženie údajov potrebných na
financovanie, deň v mesiaci, v ktorom Obec Dechtice (ďalej len „obec“) poskytne finančné
prostriedky vlastným školám a školským zariadeniam, výšku finančných prostriedkov na
kalendárny rok na mzdy, odvody a bežnú prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, na
dieťa materskej školy, školského klubu detí pri základnej škole, zariadenia školského
stravovania, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Obec Dechtice - VZN č.5/2013

1

Článok 2
Príjemca dotácie

2.1.

Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je škola a školské zariadenie pri škole s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce:
Materská škola Dechtice
Školská jedáleň pri Materskej škole Dechtice
Školský klub detí pri Základnej škole Dechtice

Článok 3
Predloženie údajov, výška a účel dotácie
3.1.

Údaje o počtoch detí a žiakov potrebné pre výpočet dotácie na dieťa/žiaka na príslušný
kalendárny rok sú čerpané zo štatistického výkazu Škol MŠVVaŠ SR 40-01, ktorý
predkladá škola alebo školské zariadenie zriaďovateľovi k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.

3.2.

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka na príslušný kalendárny rok pre
príjemcov dotácie podľa ods. 2.1. je stanovená v prílohe č. 1 tohto VZN.

3.3.

Prijímateľ dotácie podľa článku 2 ju môže použiť iba na financovanie bežných
výdavkov na mzdy, odvody a prevádzkové výdavky. Pri jej použití musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. V priebehu roka je potrebné tvoriť
rezervu z dotácie vo výške 5% pre prípad, že obec dostane nižší objem v podieloch na
daniach v správe štátu ako bolo rozpočtované.

3.4.

V prípade, že celá dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho
roka, prijímateľ je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na ten účet obce, z
ktorého mu bola dotácia poukázaná, do 31. 12. príslušného kalendárneho roka.

Článok 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
4.1.

Obec poskytne dotáciu príjemcom podľa odseku 2.1. mesačne vo výške 1/12 z
celkovej ročnej dotácie najneskôr do 28. dňa príslušného mesiaca.
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Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1.

VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dechticiach na zasadnutí dňa 12.04.2013
uznesením č. 7/2013

5.2.

VZN nadobúda účinnosť dňa 27.04.2013.

5.3.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2009 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Dechtice.

Karol Zachar
starosta obce

Návrh vyvesený dňa: 28.03.2013
Návrh zvesený dňa: 11.04.2013
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Príloha č. 1
k VZN Obce Dechtice č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so
sídlom na územní Obce Dechtice

Škola, školské zariadenie
Materská škola Dechtice

Výška finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na žiaka na rok 2013 v €
1 797,87

Školská jedáleň pri Materskej škole Dechtice

220,95

Školský klub detí pri Základnej škole Dechtice

428,57

Obec Dechtice - VZN č.5/2013

4

