OBEC UDAVSKÉ

Obec Udavské na základe § 6, ods. 1, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 6, ods. 12, písm.c, Zák. NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy pre materskú školu a školské zariadenia,
ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou Udavské
Čl. 1
Predmet úpravy
1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje zásady postupu pri
určovaní výšky dotácie na prevádzku a mzdy v materskej škole, v školskom klube detí,
v centre voľného času a v školskej jedálni.
Čl. 2
Príjemca dotácie
1) Príjemcom dotácie je Základná škola s materskou školou Udavské a môže ju použiť len na
úhradu osobných nákladov a nákladov na prevádzku materskej školy, školského klubu detí,
centra voľného času a školskej jedálne.
Čl. 3
Výška dotácie
1) Výška dotácie pre jednotlivé súčasti školy sa vypočíta v zmysle prílohy č. 3 k nariadeniu
vlády SR č. 668/2004 Z.z. takto:
a) pre materskú školu ako násobok týchto veličín: F = kj . p . jk, kde
F – suma finančných prostriedkov pre materskú školu
kj – koeficient na výpočet podielových daní
p – počet detí v materskej škole
jk – finančná hodnota jednotkového koeficientu v eurách
b) pre školský klub detí rovnakým postupom, pričom p – počet detí v ňom zaradených
c) pre školskú jedáleň rovnako ako v bode a) a b), pričom p – počet stravujúcich sa detí
d) pre centrum voľného času ako násobok p.s, kde
p – počet detí zaradených do CVČ
s – sadzba na jedno dieťa
Poznámka:
Počet detí v jednotlivých zariadeniach školy - uvedie sa stav k 15. septembru bežného roka.

- 2 2) Postup pri poskytovaní dotácie:
a) Škola nahlási príslušné údaje (počty detí) zriaďovateľovi (obci) do 30. októbra bežného
roka
b) Škola pre posúdenie vývoja predloží obci správu o hospodárení školy t.j. analýza príjmov
a výdavkov na prevádzku školy po uplynutí polroka do 30. septembra bežného roka a po
uplynutí roka do 31.marca nasledujúceho roka
c) Obec v spolupráci so školou stanoví pomer úhrady faktúr za spotrebované energie
(spravidla podľa využívanej plochy pre školu a školské zariadenia
d) Výšku pridelenej dotácie, ktorá je súčasťou rozpočtu na nasledujúci rok schváleného
obecným oznámi obec neodkladne škole, ktorá ju rozpíše podľa jednotlivých položiek
v členení podľa prílohy k opatreniu č. MF/010175/2004-42
3) Výška dotácie stanovená podľa aktualizovaných údajov pre príslušný rok bude doplnkom
k tomuto nariadeniu, určená pre každý nasledujúci rok počnúc rokom 2016.
4) Dotácia sa poskytuje príjemcovi vo výške 1/12 z objemu určeného na príslušný kalendárny
rok každý mesiac do 25. dňa mesiaca.
Čl. 4
Zrušujúce ustanovenie
1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Udavskom dňa
15.12.2015 uznesením č. 110/2015
2) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje VZN č. 17/2009 včítane všetkých jeho zmien
a doplnkov.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2016.

V Udavskom dňa 15.12.2015
Tomáš Pastirák
starosta obce

