OBEC DLHÉ KLČOVO

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2015
o určení a poskytovaní výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, jazykovej
školy, dieťa materskej školy a dieťaťa alebo žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce
Dlhé Klčovo

Vyvesené : 14.12.2015
Zvesené: 29.12.2015
Účinnosť: 1.1.2016

Obecné zastupiteľstvo Obce Dlhé Klčovo v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o
obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) 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 (ďalej len
zák. č. 596/2003 Z.Z.) sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.
§1
Predmet úpravy
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej len „VZN“) určuje podrobnosti
financovania, výšku ročnej dotácie a jej použitia na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka
školského zariadenia, lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých sa budú školy a školské
zariadenia financovať i termín a spôsob poskytovania ročnej dotácie.
2) Školy a školské zariadenia podľa ods. 1 sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.1
§2
Príjemca finančných prostriedkov
Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto VZN je:
a) základná umelecká škola, jazyková škola, materská škola a školské zariadenie s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dlhé Klčovo,
b) obec Dlhé Klčovo za základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské
zariadenia bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dlhé Klčovo,
c) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná fyzická alebo právnická
osoba ako zriaďovateľ základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy
a školských zariadení, ktoré majú sídlo na území obce, ak o finančné prostriedky požiadajú.2
§3
Výška a účel poskytnutých finančných prostriedkov
1)Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dlhé Klčovo je určená v prílohe č. 1
tohto VZN.
2)Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti alebo inej fyzickej alebo právnickej osoby je určená v prílohe č. 2 tohto VZN.
3) Príjemca dotácie podľa § 2 tohto VZN je oprávnený použiť poskytnuté finančné
prostriedky len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov základných umeleckých škôl,
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jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení, pričom musí zabezpečiť
hospodárnosť a efektívnosť ich využitia.
4) V prípade, že príjemca dotácie podľa § 2 tohto VZN finančné prostriedky poskytnuté vo
výške podľa § 3 ods. 1 a 2 tohto VZN nevyčerpá do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je
povinný nevyčerpanú časť finančných prostriedkov vrátiť na účet Obce Dlhé Klčovo do 31.
12. príslušného kalendárneho roka.
§4
Termín a spôsob poskytovania ročnej dotácie
Obec Dlhé Klčovo poskytne príjemcovi podľa § 2 tohto VZN finančné prostriedky mesačne,
vo výške jednej dvanástiny zo sumy pridelenej na príslušný kalendárny rok podľa prílohy č. 1
alebo prílohy č. 2 tohto nariadenia najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca.
§5
Termín a spôsob poskytovania údajov o počte detí, žiakov
1) Riaditeľ školy alebo školského zariadenia podľa § 2 písm. a) a b) tohto VZN b písomne
oznámi Obci Dlhé Klčovo ako svojmu zriaďovateľovi údaje o počtoch detí, žiakov prijatých
na výchovu a vzdelávanie na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo školského zariadenia
podľa stavu k 15. 9. príslušného školského roka najneskôr do 20. septembra kalendárneho
roka.
2) Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia podľa § 2 písm. c) tohto VZN písomne
oznámi Obci Dlhé Klčovo údaje o počtoch detí, žiakov prijatých na výchovu a vzdelávanie na
základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo školského zariadenia podľa stavu k 15. 9.
príslušného školského roka najneskôr do 20. septembra kalendárneho roka.
§6
Záverečné ustanovenia
1) Na právne vzťahy súvisiace s určením výšky poskytnutých finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školzy, dieťa
materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia neupravené týmto všeobecne
záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy.
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť Všeobecne záväzné
nariadenie obce Dlhé Klčovo č. 10/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka
základnej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Dlhé Klčovo
a všetky jeho dodatky.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016 .
V Dlhom Klčove, 11.12.2015
Andrej KULIK
Starosta obce

3

Príloha č. 1
Výška ročnej dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy, deti a žiakov školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dlhé Klčovo na rok 2016 v eurách.

Kategória škôl a školských
zariadení

Počet detí, žiakov, detských
alebo žiackych stravníkov
k 15. 9. 2015

Ročná dotácia na mzdové
a prevádzkové náklady na
jedného žiaka, dieťa na rok
2016 v eurách

Materská škola Dlhé Klčovo

39

1.650

Školský klub detí pri
Základnej škole Dlhé
Klčovo

28

435

Centrum voľného času
Dlhé Klčovo

73

123,50

Školská jedáleň pri
Materskej škole Dlhé
Klčovo

67

328
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