Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2022
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Základnej školy
s materskou školou, a školského zariadenia obce Vydrany

Článok I.

Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa Základnej školy s materskou školou a školského zariadenia obce Vydrany,
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Článok II.

Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola s materskou školou (ďalej
len ZS s M$) s právnou subjektivitou a Školský klub detí, ktorý je súčasťou ZŠ s MS.

Článok III.

Výška a účel dotácie

1)

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa ZŠ s MŠ
obce sa poskytuje podľa údajov o počtoch detí uvedených vo výkaze Škôl (MŠVVaŠ SR)
40-01 k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka bez rozdielu na vek detí.
Finančné prostriedky sa vypočítajú bez rozdielu trvalého pobytu dieťaťa. Výšku dotácie
obec
vypočíta
podľa
naplánovaných
výdavkov.

Z)

Výška dotácie na príslušný mesiac na prevádzku a mzdy na dieťa ZŠ s MŠ a zriadenej
obcou, predloží údaje o počte detí najneskôr do konca každého mesiaca. Obec poskytne
finančné prostriedky ZŠ s MŠ
zriadenej obcou, najneskôr 15. deň vmesiaci.

3)

Obec Vydrany poskytuje dotáciu na 1 dieťa/l mesiac vo výške, ktorá je stanovená
v prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia a podľa ČI. III, ods. 2.

4

Prijímateľ dotácie podľa čl. 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití
musí
zabezpečiť
hospodárnosť,
efektívnosť
a účelnosť
použitia.

>)

Výška dotácie môže byť v priebehu roka upravovaná
schváleným obecným zastupiteľstvom.

podľa úpravy rozpočtu obce

Článok IV.

Spôsob poskytovania dotácie

1)

Dotácia sa poskytuje na príslušný kalendárny rok. V prípade, že dotácia nebude
vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, prijímateľ dotácie je povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12., najneskôr v posledný
pracovný
deň
príslušného
kalendárneho
roka.

2)

Obec poskytne príjemcovi podľa Čl. II dotáciu mesačne ( vo výške príslušnej hodnoty
jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 15. dňa príslušného mesiaca.

Clánok V.

Záverečné ustanovenia

1)

Príloha k tomuto VZN bude schvaľované Obecným zastupiteľstvom v rámci schvaľovania rozpočtu obce.

2)

V prípade zmeny objemu výnosu dane z príjmov pre Obec Vydrany alebo iných
nepredvídaných udalostí, ktoré nepriaznivo ovplyvnia finančnú situáciu obce, bude rozpis
finančných
prostriedkov
prehodnotený
apredložený
na
schválenie
obecnému
zastupiteľstvu.

3)

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom
vo Vydranoch (HLASOVANIE PER ROLLAM) zo dňa 13.01.2022 uznesením
0024/PR/2022.

>)

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia
na úradnej tabuli Obce Vydrany.

6)

Rozpis finančných prostriedkov na prevádzkové náklady a mzdy na dieťa ZŠ s MŠ a
školského zariadenia obce Vydrany na kalendárny rok 2022 tvorí prílohu č.1 k tomuto VZN.

číslo

Príloha č.1

Dotácia po úprave rozpočtu na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka
Základnej školy s materskou školou
a školského zariadenia obce Vydrany

Zákadná škola s
materskou školou |
Základná škola

rozpočet
na rok 2022
82279 €

Normatív
na žiaka/rok

Počet detí
(stravníkov)

Dotácia na zmdy a
prevádzku na 1
dieťa/1 mesiac

4 839,94 €

17

403,33 €

1 817,00€

(plánovaný
počet)
10

363,40€

Materská škola
od
1.8.2022

18 170€

Školský klub detí

16 759€

1 047,44 €

16

87,29 €

117208 €

-

-

-

Spolu

Mer. Ladislav Balódi v.r.
starosta obce
Vyvesené: 13.01.2022
Zvesené:
28.01.2022

