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OcUVY-48/2022-002

Obec Vydrany
Námestie Svátého §tefana 71
930 16 v drany
vo Vydranoch, dÁa 13.01 ,2022

HLASOVANIE PERROLLAM
Úradnf vfpis z Uznesenia
Obecného zastupitel'stva obce Vydrany
ó.24IPR/2022 zo dia l3.0t.2022
Obecné zastupitel'stvo vo Vydranoch

A. berie

na vedomie

návrh VZN é. 112022 o uröení vf§ky dotácie na prevádzkll a mzdy na diet'a Základnej §koly
s materskou §kolou, a §kolského zariadenia obce Vydrany, zo dóa 12.01.2022.

B.
I.

schvalouje

Návrh VZN ó.ll2022 o uröeni qi,§ky dotácie na prevádzku a mzdy na diet'a Základnej
§koly s materskou §kolou, a §kolského zariadenia obce Vydrany

Obecné zastupitel'stvo Obce Vydrany vo veciach územnej samosprár.y v zmysle § 6 ods. 1
zákona ó. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znení neskor§ích predpisov, § ó ods. 2 a ods. 12
zákona ö. 59612003 Z.z. o ítáínej správe v §kolstve a §kolskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorly'ch zákonov v znení neskor§ích predpisov, § 19 zákona ó. 52312004 Z.z. o rozpoóíovych
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskor§ich
predpisov a § 7 zákona ó. 58312004 Z.z. o rozpoötovlich pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektor]l,ch zákonov v znení neskor§ích predpisov, zákona 56412004 Z.z.
o rozpoötovom uröení vli,nosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektor]l,ch zákonov a nariadenia vlády SR ö. 66812004 Z,z. o rozd,efoyaní qy'nosu dane z príjmov
územnej samospráve.

Na tomto uzneseni Obecné zastup itel'stvo

váö§inou

v§et\ích poslancov.

oBtrc

Obce Vydrany rozhodlo trojpátinovou

ll;l,&

\
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Mgr. Ladislav Balódi v.r.
starosta obce
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v§eobecne záv ázné nariadenie

é. 112022

o uröení vj§ky dotácie na prevádzku a mzdy na diet'a Základnej §koly
s materskou §kolou, a §kolského zariadenia obce Vydrany

Ölánok I.
Predmet úpraly
V§eobecne závázné nariadenie obce uröuje l"_i§ku a úöel pouZitia dotácie na prevádzku
a mzdy na diet'a Základnej §koly s materskou §kolou a §kolského zariadenia obce Vydrany,
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva §kolstva sR zaradené do siete §köl
a §kolskl/ch zariadení Ministerstva §kolstva Slovenskej republiky

Ölanok II.
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podla tohto nariadenia je Základná §kola s materskou §kolou (d alej
len ZS s MS) s práwou subjektivitou a §tolsky klub detí, ktory je súóast'ou Z§ s M§.

Clánok III.
Vf§ka a úöel dotácie

1)

Vl/§ka dotácie na príslu§nj kalendámy rok na prevádzku a mzdy na diet'a Z§ s M§
obce sa poskltuje podl'a údajov o poötoch detí uvedenlich vo vlkaze §tOt 1lttSVVa§ Sn;
40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka bez rozdielu na vek detí.
Finanöné prostriedky sa vypoöítajú bez rozdielu trvalého pobltu diefat'a. Vli§ku dotácie
naplánovan;ích v}davkov.

obec

vypoöíta

podl'a

2)

Vli§ka dotácie na príslu§nlf mesiac na prevádzku a mzdy na dieta ZS s M§ a zriadenej
obcou, predloZí údaje o poöte detí najneskör do konca kaZdého mesiaca. Obec poskytne
finanöné prostriedky Z§ s M§ zriadenej obcou, najneskör 15, dei v mesiaci.

3)

Obec Vydrany poskl.tuje dotáciu na 1 diet'a/1 mesiac vo vlf§ke, ktorá je stanovená
v prílohe ö. 1 tohto v§eobecne závázného nariadenia a podra Öl. lII, ods. 2.

4)

Prij ímatel' dotácie podla ól. 2 je oprár.nenlf pouZit' dotáciu len na úhradu osobnych
prevádzkovlich nákladov §kolsklch zariadení so sídlom na űzemí obce a pri jej pouZití
musí zabezpeéit' hospodrimost', efektívnost' a úöelnost' pouZitia.
a

5)

V;j,§ka dotáci,e möZe bY' v priebehu roka upravovaná podla úpravy rozpoötu obce
schválenlím obecnlim zastupiterstvom.

í&

Ötánok Iv.
poskytovania
Spósob
dotácie

Dotácia sa poskytuje na príslu§nli kalendámy rok. V prípade, 2e dotácia nebude
vyöerpaná do 31.12. príslu§ného kalendámeho roka, prijímatef dotácie je povinnli,
nevyöerpanú öast' dotácie vrátit' spát' na úöet obce do 31.12., najneskör v poslednlí

1)

pracovn!

deii

príslu§ného

kalendárneho

roka.

Obec poskyne príjemcovi podl'a Ö1. II dotáciu mesaöne ( vo vlí§ke príslu§nej hodnoty
jednej dvanástiny z dotácie na príslu§ny kalendámy rok) do 15. dia príslu§ného mesiaca.

2)

Ölánok V.
závereénéustanovenia
Príloha k tomuto VZN bude schval'ované Obecnlim zastupitelstvom v rámci schval'ovania rozpoötu obce.

1)

V prípade zmeny objemu vynosu dane z príjmov pre Obec Vydrany alebo inlch

2)

nepredvídanlfch udalostí, ktoré nepriaznivo orplyvnia finanönú situáciu obce, bude rozpis
finanönlch prostriedkov prehodnoten;i a predloZen1/ na schválenie obecnému
zastupiteLstlu.

3)
5)

Toto v§eobecne záv'ázné nariadenie bolo schválené obecnlí,m zastupiterstvom
vo Vydranoch (HLASOVANIE PER ROLLAM) zo dúa 13.01 .2022 uznesením öíslo
0024lPN2022.
V§eobecne závázné nariadenie nadobúda úöinrrost' pátnástym diom odo dia r,yvesenia
na úradnej tabuli obce Vydrany.

6)

Rozpis finanönlch prostriedkov na prevádzkové náklady a r;rzdy na diet'a Z§ s M§ a
§kolského zariadenia obce Vydrany na kalend,álrny rok 2022 tvorí prílohu ö.1 k tomuto VZN.

í$

Príloha ö.1

Dotácia po úprave rozpoótu na rok2022 na prevádzku a mzdy na diefa a áiaka
ZáklarJnej §koly s materskou §kolou
a §kolského zariadenia obce Vydrany

zákadná §kola s
materskou §kolou

rozpoöet
na rok2022

Normatív
na

základná §kola

82 279 €

Materská §kola

18 170 €

od

1.8,2022

skolskú klub detí

SpoIu

16 759 €

iiaka/rok

4 839,94 €

poöet detí

(stravníkov)

l7

Dotácia na zmdy a
prevádzku na 1
diet'a/lmesiac
403,33 €

(plánovan]i
poöet)
1 817,00

€

10

363,40 €

1 04],44

€

16

81,29 €

l17 208 €
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Mgr. Ladislav Balódi v.r.
starosta obce
Vyvesené: 13.01 .2022
Zvesené,. 28.01 .2022
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