Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Zákopčie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území
Obce Zákopčie
č. 1/2012
Obec Zákopčie v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákopčie.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského
zariadenia, zriadených na území Obce Zákopčie, podrobnosti financovania materskej
školy a školských zariadení, lehoty na predloženie údajov, podľa ktorých budú
financované materské školy a školské zariadenia, deň v mesiaci, do ktorého sa
poskytujú finančné prostriedky.
§2
Určenie výšky dotácie
1. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre materskú školu alebo školské
zariadenie sa určuje ako súčin počtu detí a žiakov k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa a žiaka upravenej týmto nariadením. Ročná suma
dotácie sa poskytne v celých eurách bez desatinných miest, po matematickom
zaokrúhlení súčinu.
2. Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy, žiaka školského klubu detí a zariadenia školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zákopčie je vyčíslená v prílohe
č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
3. Obec Zákopčie poskytne mesačne prijímateľovi dotácie finančné prostriedky
vo výške 1/12 z dotácie určenej podľa § 2 ods.1 tohto všeobecne záväzného
nariadenia. Dotácie na mzdy a prevádzku za materskú školu bez právnej
subjektivity zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov.
§3
Účel dotácie
1. Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vyplácané pedagogickým
a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia, výdavky na

poistné, príspevky do poisťovní, výdavky na náhradu príjmu a úrazové dávky
hradené zamestnávateľom.
2. Dotácia na prevádzku je určená na nevyhnutné bežné výdavky škôl
a školských zariadení súvisiacich s ich prevádzkou a údržbou a na materiálnotechnické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
§4
Termín poskytnutia dotácie
Obec Zákopčie poskytne príjemcovi finančné prostriedky mesačne do 25. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca.
§5
Zúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku je povinný zúčtovať dotáciu
poskytovateľovi štvrťročne do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
2. Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku predloží k zúčtovaniu výkazy za
sledované obdobie.
3. V prípade, že prijímateľ dotácie túto nevyčerpá do 31.12. príslušného
kalendárneho roka, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet
Obce Zákopčie do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
§6
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zákopčie č.
5/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení na území Obce Zákopčie.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Zákopčí č.
88/2012 zo dňa 14.12.2012.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2013.

Ing. František Hažík
starosta

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli v budove Obecného úradu Zákopčie a na
webovej stránke obce Zákopčie dňa 14.12.2012.

Príloha č. 1
Výška dotácie na rok 2013 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na žiaka
školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je Obec Zákopčie:

Kategória školy
Dotácia
na
mzdy Počet detí
a školského
a prevádzku na dieťa, a žiakov
zariadenia
žiaka na rok 2013
k 15.9.
Materská škola
1 512,15 €
34
Školský klub detí pri
76,13 €
165
ZŠ
Školská jedáleň pri ZŠ
106,74 €
199

Výška dotácie
pre rok 2013
51 413,00 €
12 561,00 €
21 241,00 €

