Návrh
VZN č. 103/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka
školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice
Obecné zastupiteľstvo obce Jarovnice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.
2 a ods. 12 písm. d) 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, § 19
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:
všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
1/ Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a
mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka1) školských zariadení so sídlom na území obce
Jarovnice, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. 2)
2/ VZN obce určuje výšku a účel použitia dotácie na mzdy a prevádzku centier voľného času
/CVČ/ zriadených inou obcou / mestom / na území okresu Prešov a Sabinov, ktoré poskytujú
záujmové vzdelávanie žiakom a mládeži s trvalým pobytom v obci Jarovnice.
§2
Príjemca dotácie
1/Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola a školské zariadenia s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice.
2/ Príjemcom dotácie podľa §1, ods.2 a ods. 3 je zriaďovateľ centra voľného času , ak
o dotáciu požiada .
§3
Výška a účel dotácie
1/ Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy,
a na žiaka1) školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v prílohe č.1 dodatku
nariadenia.
2/Výška dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže podľa § 1 , ods. 2, ods. 3 sa určuje
podľa počtu žiakov k 15.9. aktuálneho školského roka:
a/ ak je uzatvorená so zriaďovateľom CVČ zmluva o financovaní voľno časových aktivít
žiakov a mládeže, poskytuje sa dotácie v zmysle tejto zmluvy
b/ ak nie je uzatvorená zmluva so zriaďovateľom CVČ obec poskytuje dotáciu
- na žiaka vo veku 5-15 r. 30,00 € na príslušný kalendárny rok
3/ Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov v materskej škole a školských zariadeniach a pri jej použití musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.

4/ V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného
kalendárneho roku.
5/ Riaditeľ ZŠ zriadenej obcou, ktorej súčasťou je ŠKD a CVČ predloží údaje o počte detí
v ŠKD a CVČ najneskôr do 30.10. príslušného kalendárneho roka.
Zriaďovateľ CVČ zriadeného mimo územia obce predloží žiadosť s údajmi o počte: a) žiakov
ZŠ v CVČ, b) žiakov SŠ v CVČ, a to s uvedeným dátumom narodenia a adresou trvalého
pobytu.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1/ Obec poskytne príjemcovi podľa § 2 ods. 1, ods.3 dotáciu mesačne (vo výške jednej
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok) do 25.dňa príslušného mesiaca.
2/ Dotácia mimo územia obce sa poskytuje 2x ročne v pomere 40 % k 25.11. za 1. školský
polrok a 60 % k 25.4. za 2 školský polrok príslušného školského roka, bezhotovostným
prevodom na účet zriaďovateľa CVČ, ak to nie je inak určené v zmluve.
§5
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
Príjemca dotácie podľa tohto nariadenia je povinný predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie
1 x ročne a to so stavom k 31.12. príslušného kalendárneho roka najneskôr do 15.2.
nasledujúceho kalendárneho roka.
§6
Záverečné ustanovenia
1/Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a na žiaka1) školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice,
neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy3).
2/ Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Jarovniciach na 17 . zasadnutí OcZ
dňa ................ a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2021.
3/ Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Jarovnice č. 100/2019 a dodatok č.1
k VZN č. 100/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice.

Bc. Florián G i ň a
starosta obce
_________________________________________________________________________
1)

ust. § 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 zmien a doplnkov

2)

§ 15 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3)

napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Príloha č. 1 k VZN č. 103/2020
Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice

Kategória škôl a školských zariadení
Materská škola pri ZŠ s MŠ
Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ
Zariadenie školského stravovania pri I. ZŠ

Dotácia na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách
2 606,44 €
0€
274,29 €
59,54 €

Bc. Florián G i ň a
starosta obce

VZN vyvesené: ...........................
Zvesené:

