OBEC SOBLAHOV
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Soblahov
č. 6 / 2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl
a školských zariadení na kalendárny rok 2016 s účinnosťou od 1.1.2016
so sídlom na území obce Soblahov.
Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov 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) a písm. b)
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 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce a výšku dotácie na prevádzku a mzdy zriaďovateľom cirkevnej materskej
školy sídlom na území obce Soblahov, ktoré sú na základe rozhodnutia
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a
školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je:
1.Materská škola a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce
2.Štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ cirkevnej
materskej školy sv. Mikuláša so sídlom na území obce Soblahov, ak o dotáciu
požiada

3.Obec Soblahov na základe tohto VZN poskytne dotáciu z finančných
prostriedkov poukázaných obci podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom
určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení zriaďovateľom škôl a školských zariadení
uvedených v ods. 2) tohto článku len na základe ich písomnej žiadosti.
4. Podmienkami na poskytnutie dotácie sú:
a) názov sídlo zriaďovateľa alebo školského zariadenia v obci Soblahov
b) zaradenie v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva Školstva SR
c) vydaná zriaďovacia listina
d) písomná žiadosť zriaďovateľa o poskytnutie dotácie
e) vyplnený a odoslaný zriaďovateľom príslušný výkaz Škol ( MŠ SR) 40-01
f) bankové spojenie
§3
Výška a účel dotácie
1.) Výška dotácie na kalendárny rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
je určená v prílohe č. 1 všeobecne záväzného nariadenia.
2.) Výška dotácie na kalendárny rok 2016 na prevádzku a mzdy na dieťa
cirkevnej materskej školy sv. Mikuláša v zriaďovateľskej pôsobnosti
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti je určená v prílohe
č .2 všeobecne záväzného nariadenia
3.) Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu
nákladov na prevádzku a mzdy materských škôl a školských zariadení so
sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť,
efektívnosť a účinnosť jej použitia.
4) Riaditeľ ZŠ s MŠ zriadenej obcou a zriaďovateľ CMŠ predložia údaje
o počte detí podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka najneskôr do 15. októbra príslušného kalendárneho
roka.
5.) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. 2016 je príjemca

povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce Soblahov
do 31.12. príslušného roka.
6.) Objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie dotácií
schváli Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov v rozpočte na príslušný rok.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne ( vo výške jednej
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok ) najneskôr 28. deň
v mesiaci na účet žiadateľa o dotáciu.
§5
Spôsob vykonania kontroly použitia dotácie
l.) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami
pridelenými podľa tohto VZN vykonáva obec Soblahov – kontrolór obce, do
15. januára po uplynutí daného roka, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
2.) Prijímateľ dotácie je povinný predložiť všetky potrebné doklady,
preukazujúce hospodárne, efektívne, účelne a účinné vynaloženie pridelených
finančných prostriedkov.
§6
Záverečné ustanovenia
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materských škôl a žiaka školského zariadenia so sídlom
na území obce Soblahov, neupravené týmto všeobecne záväzným
nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Soblahove
uznesením číslo 60/6-2015 zo dňa 9.12.2015.
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2015.

Príloha č.1

Kategória školy a školských
zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka
v eurách

ZŠ s materskou školou Soblahov:
Materská škola / 43 detí

153,22 € / mesiac

Školský klub detí / 54 detí

29,11 € / mesiac

Zariadenie školského stravovaniadieťa ZŠ stravujúce v ŠJ /157 detí

18,29 €/ mesiac

Príloha č.2

Kategória školy a školských
zariadení

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka
v eurách

Cirkevná materská škola
sv. Mikuláša:
Materská škola / 37 detí

153,22 € / mesiac

V obci Soblahov, dňa 24.11.2015

Marian Hudec, v.r. starosta obce
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