VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2013 OBCE PRIEVALY,
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole,
v školských zariadeniach (školský klub a školská jedáleň) so sídlom na
území obce PRIEVALY a o určení dotácie na náklady pre dieťaťa
s trvalým pobytom v obci Prievaly navštevujúce centrum voľného času
mimo územia obce Prievaly.
Obec Prievaly v zmysle § 4 ods.3 písm. h) a zákona vo veciach územnej samosprávy § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
a v zmysle § 6 ods.12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v platnom znení, § 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 vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole,
v školských zariadeniach (školský klub a školská jedáleň) so sídlom na území obce Prievaly a
o určení dotácie na náklady pre dieťa s trvalým pobytom v obci Prievaly navštevujúce
centrum voľného času mimo územia obce Prievaly.
Článok I.
§1
Základné ustanovenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len „VZN“) je určiť
výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu
a školskej jedálne so sídlom na území obce Prievaly a o určení dotácie na náklady pre dieťa
s trvalým pobytom v obci Prievaly navštevujúce centrum voľného času mimo územia obce
Prievaly, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
§2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
1. Dotácia na mzdy – osobné náklady, ktoré sú určené na bežné výdavky: mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné vyrovnania vyplácané za podmienok a v rozsahu ustanovených
osobitným predpisom a výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené
zamestnávateľom pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi materskej školy,
školského klubu a školskej jedálne,
2. Dotácia na prevádzku – je určená na bežné výdavky materskej školy, školského klubu
a školskej jedálne, podľa § 1 a zahŕňa výdavky na tovary a služby.
3. Dotácia na náklady pre dieťa s trvalým pobytom v obci Prievaly navštevujúce centrum
voľného času mimo územia obce Prievaly.

§3
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
1. Materská škola, školský klub a školská jedáleň - zariadenia bez právnej subjektivity
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prievaly.
Materská škola, školský klub a školská jedáleň je povinná predložiť zriadovateľovi-obci
Prievaly štatistické výkazy Škol (MŠVVŠ SR) 40 – 01 k 15.septembru predchádzajúceho
kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku
v nasledujúcom roku.
2. Zriaďovateľ centra voľného času - v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta alebo obce, ktorý
predloží obci Prievaly zoznam detí/žiakov navštevujúce jednotlivé krúžky v tomto
zariadení a mesačné náklady na jedno dieťa/žiaka v tomto zariadení.
Článok II
§4
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácie je určená počtom detí materskej školy, školského klubu a školskej jedálne
pre žiakov základnej školy na základe zberu údajov v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ
SR) 40 – 01 k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodný pre
pridelenie dotácie na mzdy a prevádzku v nasledujúcom roku.
2. Výška dotácie môže byť upravená v priebehu roku podľa zmeny rozpočtu obce.
3. Dotácia je stanovená jednou sumou na osobné náklady a prevádzku na jedno dieťa/žiaka
v €:
Školské zariadenie

Normatív na osobné náklady
a prevádzku na dieťa/žiaka/rok

Materská škola

(27,3+1,7) x 59,3 = 1719,70

Školský klub

(1,6+4)

x 59,3 = 332,08

Potencionálny stravník základnej školy

1,8 x

x 59,3 = 106,74

Centrum voľného času

Náklady na dieťa/žiaka/mesiac

-

Tanečný krúžok
Tenisový krúžok

5,23
7,20

4. Prijímateľ dotácie je oprávnený používať dotáciu podľa schváleného rozpočtu obce a pri
jeho použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.

§5
Záverečné ustanovenia
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prievaly,
neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy .
2. Návrh tohto VZN bol zverejnený na internetovej stránke a úradnej tabuli Obce Prievaly
dňa 2. apríla 2013.
3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Prievaloch uznesením číslo 2/2013
B 2 zo dňa 16.04.2013.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013 nadobúda účinnosť dňa 01.05.2013.
5. Týmto VZN č.1/2013 sa ruší VZN č.3/2010 zo dňa 13.12.2010.
V Prievaloch dňa 16.apríla 2013

Tatiana Beňáková
starostka obce
Schválené VZN zverejnené: 16.04.2013
Zvesené:

