OBEC NEMECKÁ
HRONSKÁ 37
976 97 NEMECKÁ

Spis. číslo: OCU-S2022/00201
RZ: 145/2022

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NEMECKÁ
č. 1/2022
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2022
Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Nemecká dňa 14.01.2022 uznesením č. 4/2022

Branislav Čižmárik
starosta obce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia:
vyvesený na úradnej tabuli obce dňa
zverejnený na internetovej stránke obce v dňoch
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli v dňoch
zvesené z úradnej tabule dňa
lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do
doručené pripomienky (počet)
vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa

29.12.2021
29.12.2021 – 13.01.2022
29.12.2021 – 13.01.2022
13.01.2022
07.01.2022
0
10.01.2022

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie:
vyvesené na úradnej tabuli obce dňa
zvesené z úradnej tabule obce dňa
zverejnené na internetovej stránke obce
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli v dňoch
nadobúda účinnosť dňom

21.01.2022
04.02.2022
21.01.2022 – 04.02.2022
21.01.2022 – 04.02.2022
04.02.2022

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE NEMECKÁ
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia
č. 1/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká 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) 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „VZN“) je určenie výšky, spôsobu
poskytnutia, spôsobu použitia a zúčtovania finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy, školského klubu detí, potencionálneho stravníka školskej jedálne (ďalej „dotácia“)
pre školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nemecká alebo ktoré sú
zriadené na území obce Nemecká a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je Základná škola s materskou školou Nemecká, Školská 35,
976 97 Nemecká, ktorej súčasťou je materská škola, školský klub detí a školská jedáleň
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
§3
Výška dotácie
1. Objem finančných prostriedkov sa rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.9. predchádzajúceho
kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nemecká
vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01. Pri predkladaní údajov sa postupuje podľa
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov.
2. Určenie výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí,
potencionálneho stravníka školskej jedálne a správu školských objektov je uvedený v nasledovnej
tabuľke:
Dotácia na žiaka /rok
Dieťa materskej školy

3 181,00 €

Na činnosť ŠKD

861,50 €

Potenciálny stravník - žiak ZŠ

234,50 €

Na správu školských objektov

25,00 €
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§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne a to vo výške 1/12 z dotácie na príslušný
kalendárny rok stanovenej podľa § 3 ods. 2 tohto VZN vždy najneskôr do 30. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca na účet Základnej školy s materskou školou Nemecká.
§5
Použitie dotácie
1. Príjemca je oprávnený použiť dotáciu na dieťa materskej školy, školského klubu detí,
potencionálneho stravníka školskej jedálne v súlade s rozpisom dotácie na kalendárny rok len na
úhradu osobných nákladov, prevádzkových nákladov a údržbu budov a priestorov materskej
školy, školského klubu detí a školskej jedálne so sídlom na území obce.
2. Dodatočné finančné prostriedky na rozsiahlejšiu údržbu a investície do školských objektov je
možné poskytnúť na základe žiadosti riaditeľa školy po schválení obecným zastupiteľstvom.
3. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
4. Na použitie poskytnutej dotácie sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je príjemca
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho
roka.
§6
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
všeobecne záväzného nariadenia vykonáva Obec Nemecká a ostatné oprávnené orgány.
2. Príjemca dotácie je povinný pri kontrole predložiť všetky doklady preukazujúce hospodárne,
efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Schválením tohto Všeobecne záväzného nariadenia za zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
obce Nemecká č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na rok 2021.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Nemecká na svojom
zasadnutí dňa 14.01.2022 uznesením č. 4/2022.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 04.02.2022.

V Nemeckej, 21.1.2022
............................................
Branislav Čižmárik
starosta obce
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