OBEC

DOLNÁ MARIKOVÁ

Obec Dolná Mariková na základe ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov, Nariadenia vlády 668/2004 v znení neskorších
predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce o určení výšky dotácie na dieťa
materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne, CVČ a na pravidelnú voľnočasovú činnosť
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Mariková.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolná Mariková č. 1/2019
o určení výšky dotácie na dieťa materskej školy, školského klubu
detí, školskej jedálne, CVČ a na pravidelnú voľnočasovú činnosť
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Mariková

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na:
a) Materskú školu v Dolnej Marikovej
b) Školský klub detí pri Základnej škole v Dolnej Marikovej
c) Školskú jedáleň pri Základnej škole v Dolnej Marikovej
d) CVČ, ktoré navštevujú deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci
Dolná Mariková
e) Deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Dolná Mariková, ktoré sa
pravidelne zúčastňujú voľnočasovej činnosti financovanej obcou Dolná
Mariková

2. Účelom tohto VZN je určiť:
a) podrobnosti financovania materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne,
CVČ a pravidelnej voľnočasovej činnosti na príslušný kalendárny rok,
b) výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školských zariadení,
c)deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne finančné prostriedky školským
zariadeniam.
3. Na použitie poskytnutých finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Článok 2
Určenie výšky dotácie
1. Materská škola
1.1 Obec financuje náklady na deti materskej školy podľa počtu detí prijatých do materskej
školy.
1.2 Objem finančných prostriedkov na kalendárny rok – dotácia na prevádzku a mzdy
zamestnancov MŠ, sa určuje ako súčin výšky dotácie na jedno dieťa a počtu detí v MŠ
k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška finančných prostriedkov je určená
v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia.
1.3 Riaditeľ MŠ nahlási obci počet detí v MŠ do 31. 10. so stavom k 15. 9. kalendárneho
roka.
1.4 Obec finančné prostriedky materskej škole neposkytuje, nakoľko materská škola nemá
právnu subjektivitu.
2. Školský klub detí
2.1 Obec financuje náklady na deti ŠKD podľa počtu detí prijatých do ŠKD.
2.2 Objem finančných prostriedkov na kalendárny rok – dotácia na prevádzku a mzdy
zamestnancov ŠKD, sa určuje ako súčin výšky dotácie na jedno dieťa a počtu žiakov
ŠKD k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška finančných prostriedkov je
určená v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia.
2.3 Riaditeľ ZŠ nahlási obci počet detí v ŠKD do 31. 10. so stavom k 15. 9. kalendárneho
roka.
2.4 Obec poskytne finančné prostriedky ŠKD do 28. dňa v mesiaci.

3. Školská jedáleň

3.1 Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy podľa počtu žiakov ZŠ
– potenciálnych stravníkov.
3.2 Objem finančných prostriedkov na kalendárny rok – dotácia na prevádzku a mzdy
zamestnancov ŠJ, sa určuje ako súčin výšky dotácie na jedno dieťa a počtu detí v ZŠ
k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška finančných prostriedkov je určená
v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3.3 Riaditeľ ZŠ nahlási obci počet detí v ZŠ do 31. 10. so stavom k 15. 9. kalendárneho
roka.
3.4 Obec poskytne finančné prostriedky školskej jedálni do 28. dňa v mesiaci.

4. CVČ a pravidelná voľnočasová činnosť
4.1 Obec prispieva na financovanie nákladov na jedno dieťa navštevujúce CVČ alebo
zúčastňujúce sa pravidelnej voľnočasovej činnosti .
4.2 Objem finančných prostriedkov na kalendárny rok, sa určuje ako súčin výšky dotácie
na jedno dieťa a počtu detí navštevujúcich CVČ alebo pravidelnú voľnočasovú činnosť
k 15. 9. predchádzajúceho kalendárneho roka. Výška finančných prostriedkov je určená
v prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia.
4.3 Počet detí navštevujúcich CVČ alebo pravidelnú voľnočasovú činnosť sa nahlasuje
obci do 31. 10. so stavom k 15. 9. kalendárneho roka.

Článok 3
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnej
Marikovej dňa 12.03.2019 s podmienkou, že príloha č. 1 môže byť upravená podľa
aktuálnych informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva
financií SR o výške normatívu na jedného žiaka.

2. Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2014

Ing. Peter Šujak
starosta obce

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: od 22.02.2019 do 11.03.2019
zverejnený na internetovej adrese obce: od 22.02.2019 do 11.03.2019
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 12.03.2019,
zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 13.03.2019,
účinnosť nadobúda 29.03. 2019

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2019

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
školských zariadení na rok 2019
1. Materská škola
1.1 Výška dotácie na jedno dieťa v materskej škole sa určuje vo výške 2 560,20 €, z
toho na prevádzku ŠJ 256,00 €.
1.2 Počet detí v materskej škole podľa stavu k 15. 9. 2018 je 63.
1.3 Objem finančných prostriedkov na rok 2019 na mzdy a prevádzku materskej školy
je 161 292,60 – 16 128 = 145 164,60 €.

2. Školský klub detí
2.1 Výška dotácie na jedno dieťa v školskom klube sa určuje vo výške 562,70 €.
2.2 Počet detí v ŠKD podľa stavu k 15. 9. 2018 je 49.
2.3 Objem finančných prostriedkov na rok 2019 na mzdy a prevádzku školského klubu
je 27 572,30 €.
3. Školská jedáleň
3.1 Výška dotácie na jedného potenciálneho stravníka základnej školy v školskej jedálni
sa určuje vo výške 168,80 €. Na jedného potenciálneho stravníka MŠ v školskej
jedálni je 256, 00 €.
3.2 Počet potenciálnych stravníkov ZŠ podľa stavu k 15. 9. 2018 je 167, počet
potenciálnych stravníkov MŠ v školskej jedálni podľa stavu k 15. 9. 2018 je 63.
3.3 Objem finančných prostriedkov na rok 2019 na mzdy a prevádzku školskej jedálne
je 28 189,60 € + 16 128 € = 44 317,60 €.
4. CVČ a pravidelná voľnočasová činnosť
4.1 Príspevok na jedno dieťa navštevujúce CVČ alebo zúčastňujúce sa pravidelnej
voľnočasovej činnosti je 103,16 € na kalendárny rok 2019.

