OBEC ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Číslo:

1/2014

Obec Šarišský Štiavnik , na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 2b a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK
č. 1/2014
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení so
sídlom na území obce Šarišský Štiavnik pre rok 2014
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

-

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

23.1.2014

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

23.1.2014

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

23.1.2014

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

8.2.2014

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

9.2.2014

Pripomienky zasielať:
písomne na adresu: Obec Šarišský Štiavnik, 090 42 Okrúhle
elektronicky na adresu: obecsarisskystiavnik@zoznam.sk
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku
uznesením č. 1 /2014 dňa:

9.2.2014

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

9.2.2014

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:

24.2.2014

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarišský Štiavnik. určuje výšku a spôsob použitia
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí a žiaka
zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktoré sú
rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradené
do siete škôl a školských zariadení.
Článok 2
Podrobnosti financovania
1. Obec dostáva od roku 2013 finančné prostriedky na deti prijaté do MŠ bez rozdielu
trvalého pobytu dieťaťa.
2. Obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky na činnosť ŠKD podľa počtu všetkých
žiakov základných škôl zriadených na území obce bez rozdielu trvalého pobytu žiaka,
náklady na týchto žiakov aj financuje.
3. Obec dostáva finančné prostriedky na stravovanie žiakov podľa počtu všetkých žiakov
základných škôl.
4. Obec dostáva finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí podľa počtu obyvateľov
s trvalým pobytom na území obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku podľa stavu
k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje. Z takto pridelených
finančných prostriedkov financuje náklady na záujmové vzdelávanie detí.
Článok 3
Lehoty na predloženie údajov
1. Riaditeľ materskej školy predloží údaje o počte detí z výkazu škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01 ku
dňu 15. septembra bežného kalendárneho roka.
2. Riaditelia škôl, ktorej súčasťou je ŠKD predložia údaje o počte detí z výkazu
škôl.(MŠVVaŠ SR) 40-01 ku dňu 15. septembra bežného kalendárneho roka.
3. Riaditelia škôl, ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania predložia údaje
o počte detí z výkazu škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01 ku dňu 15. septembra bežného
kalendárneho roka.
Článok 4

1.

2.
3.

Výška dotácie
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí,
žiaka zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na príslušný
kalendárny rok je vyčíslená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
Dotácia sa určuje podľa počtu žiakov a detí k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
Do počtu detí na záujmové vzdelávanie sa započítava počet obyvateľov obce vo veku od
päť rokov do dovŕšenia 15 rokov s trvalým pobytom na jej území k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

Článok 5
Termín poskytnutia dotácie
1. Obec poskytne finančné prostriedky školám a školským zariadeniam zriadených obcou
najneskôr 28. deň v mesiaci.
Článok 6
Zúčtovanie dotácie
1. Príjemcovia dotácie podľa tohto VZN sú povinní najneskôr do 25. dňa po skončení
štvrťroka vyúčtovať poskytnutú dotáciu. Štvrtý kvartál zúčtovať do 31.decembra bežného
roka.
2. Prijímateľ v prípade nevyčerpania pridelenej dotácie je povinný vrátiť nevyčerpanú
čiastku najneskôr do 31. decembra bežného roka.
3. Vyúčtovanie je potrebné doručiť na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku
Článok 7

Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykoná obec Šarišský Štiavnik a ostatné oprávnené orgány.
2. V prípade porušenia tohto VZN je príjemca dotácie povinný vrátiť plnú výšku
neoprávnene použitej dotácie.
3. Prijímateľ dotácie je povinný pri kontrole predložiť všetky doklady preukazujúce
hospodárne, efektívne a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.
V Šarišskom Štiavniku dňa 9.2.2014

Ján Hic
Starosta obce

PRÍLOHA č. 1
P. č.

Školy a školské
zariadenia

Výška dotácie pre školy
a školské zariadenia v
eurách /dieťa - žiak/rok
2 730,30 €

2.

Materská škola
Šarišský Štiavnik č. 29
ŠKD pri ZŠ Šarišský Štiavnik č. 29

3.

ŠJ pri ZŠ Šarišský Štiavnik č. 29

102,60 €

4.

Školské objekty

85,50 €

1.

262,20 €

