Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Úľany na základe § 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 v y d á v a pre územie obce Veľké Úľany toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE Veľké Úľany
č. 1/2013

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na
žiaka v školských zariadeniach so sídlom na území obce Veľké Úľany

§1
Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a na žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Veľké Úľany , ktoré sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 2)
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
- obec Veľké Úľany. Prevádzkové náklady a mzdové náklady materskej školy a školských zariadení bez
právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú financované priamo z rozpočtu obce.
§3
Výška a účel dotácie
Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzkové a mzdové náklady materskej školy a
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe všeobecne záväzného
nariadenia.
1.) Obec poskytuje finančné prostriedky ( dotáciu ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na osobné a
prevádzkové náklady na dieťa v materskej škole na príslušný kalendárny rok vo výške uvedenej
v prílohe na jedno dieťa/rok.
2.) Obec poskytuje finančné prostriedky ( dotáciu ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na osobné a
prevádzkové náklady na dieťa v školskom klube detí na príslušný kalendárny rok vo výške uvedenej
v prílohe na jedno dieťa/rok.
3.) Obec poskytuje finančné prostriedky ( dotáciu ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na osobné a
prevádzkové náklady na potenciálneho stravníka v školskej jedálni na príslušný kalendárny rok vo
výške uvedenej v prílohe na jedného stravníka/rok.
§4
Lehota na predloženie údajov
(1) Obec Veľké Úľany určuje lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie nasledovne :
- MŠ a MŠ – Óvoda – podľa počtu detí prijatých do MŠ - stav k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roku.
Do 30. septembra príslušného roku
- V ŠKD pri ZŠ a ZŠ s VJM – podľa počtu detí prijatých do ŠKD - stav k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roku.
Do 30. septembra príslušného roku
- Školská kuchyňa a školská jedáleň - počet potencionálnych stravníkov
Do 30. septembra príslušného roku
§5
Lehoty na poskytovanie finančných prostriedkov
a)
b)
c)
d)
e)

Materskej škole
Materskej škole – Óvoda
ŠKD pri ZŠ
ŠKD pri ZŠ s VJM Mihálya Borsosa
Školská kuchyňa a školská jedáleň

najneskôr 28. deň v mesiaci
najneskôr 28. deň v mesiaci
najneskôr 28. deň v mesiaci
najneskôr 28. deň v mesiaci
najneskôr 28. deň v mesiaci

§6
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľké Úľany , neupravené týmto všeobecne
záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy 4).
2 Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Úľanoch uznesením číslo 69OZ/2013 bod č.7 písm.a), zo dňa 15.4.2013
3) Vydaním VZN č.1/2013 zo dňa 15.04.2013 sa ruší VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na

prevádzku a mzdy školských zariadení- materské školy, školské kluby , zariadenie
školského stravovania na území obce Veľké Úľany.
3 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30.04.2013

V obci Veľké Úľany
dňa 15.apríla 2013

Ing. František Gőgh
starosta obce

_______________________________________________________________________
1)

ust. § 6 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 zmien a doplnkov

2)

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

3)

ust. § 6 ods. 12 písm. b). 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

4)

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

Príloha
Dotácia na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka
v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória školských zariadení
Materská škola
Materskej škole – Óvoda

ŠKD pri ZŠ
ŠKD pri ZŠ s VJM – Mihálya
Borsosa – Borsos Mihály alapiskola
Školská kuchyňa a školská jedáleň

Počet
žiakov
82
57
249
117

Výška dotáciev
eurách
dieťa/rok
1556,10
1556,10
91,20
91,20

Dotácia na mzdy
a prevádzku
v eurách
127600,20
88697,70
22708,80
10670,40

366

102,60

37551,60

V obci Veľké Úľany
dňa 15.apríla 2013

Ing. František Gőgh
starosta obce

