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VZN schválené
Obecným zastupiteľstvom v Nemcovciach dňa:
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VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

.............................

VZN účinné dňom:

.............................

Obecné zastupiteľstvo v Nemcovciach podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 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
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 5/2021
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území obce Nemcovce
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzne nariadenie obce (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku a účel použitia dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce
Nemcovce, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky,

§2
Poskytovateľ a príjemca dotácie
(1) Poskytovateľom dotácie je obec Nemcovce. Finančné prostriedky na dotáciu na prevádzku a
mzdy sa obci Nemcovce poukazujú podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
(2)

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
a) materská škola,
b) zariadenie školského stravovania.

§3
Výška a účel dotácie
(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
(2) Podkladom na stanovenie výšky dotácie na bežný rok je počet žiakov materskej školy a detí
školského zariadenia vždy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa predloženého
výkazu Škôl 40-01 MŠ SR. Pre zariadenie školského stravovania pri materskej škole sú finančné
prostriedky zahrnuté vo finančných prostriedkoch na mzdy a prevádzku pre materskú školu.
(3) Príjemca dotácie je v zmysle § 2 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov oprávnený použiť dotáciu ako
doplnkový zdroj, a to len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov a na financovanie výchovnovzdelávacie procesu v MŠ a školských zariadeniach. Pri využití dotácie sa musí zabezpečiť
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
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§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca (vo výške jednej
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok). Dotácia pre Materskú školu bude vedená na účte
obce a bude priebežne mesačne čerpaná v jednej dvanástine z dotácie na príslušný kalendárny rok.

§5
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Nemcovce dňa ....................
uznesením č. ....................
(2)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce ....... .

..................................................
Mgr. Martina Matejová
zástupkyňa starostu obce

PRÍLOHY
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Príloha č. 1

Výška dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nemcovce
Dotácia na prevádzku a mzdy na rok 2021
Škola alebo školské zariadenie
Dotácia na prevádzku a mzdy na 1 dieťa (v €)
Materská škola + školská jedáleň pri MŠ
3 503,30
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