
                                        Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia

  č. 7/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

dieťa materskej školy a na dieťa školského
zariadenia na území obce Jacovce

 
Návrh  VZN č. 7/2020:

Vyvesená na úradnej tabuli obce dňa : 23. 11. 2020
Dátum začiatku lehoty pripomienkového 
konania :

24. 11. 2020

Dátum ukončenia pripomienkového 
konania : 

3. 12. 2020

VZN č. 7/2020 :
Schválená na rokovaní OcZ dňa : 
Zverejnené na úradnej tabuli obce Jacovce 
dňa :
VZN nadobudne účinnosť dňom : 1. 1. 2021

               



Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2020

 obce Jacovce
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

materskej školy a na dieťa školského zariadenia na území
obce Jacovce  

Obec Jacovce v zmysle § 6 odst. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien, § 6 odst.2 a odst.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 vydáva  toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Jacovce   (  ďalej  len
„nariadenie“ ).
                                                          

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto nariadenia je určiť:
1.  Podrobnosti  financovania  materskej  školy  a školských  zariadení  zriadených  na
území obce Jacovce.
2.  Lehotu  na  predloženie  údajov,  podľa  ktorých  bude  obec  Jacovce  financovať
materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce Jacovce.
3. Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy  a dieťa  školského  zariadenia  (školského  klubu  detí,  školskej  jedálne),
zriadených na území obce Jacovce.
4. Deň v mesiaci, do ktorého obec Jacovce poskytne finančné prostriedky materskej
škole a školským zariadeniam uvedeným v prílohe.

                                                              Článok 2
                                             Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie  podľa  tohto  nariadenia  je  Základná  škola  s materskou  školou
Jacovce za materskú školu, školský klub detí a školskú jedáleň, ktoré sú na základe
rozhodnutia  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a športu  Slovenskej  republiky
zaradené do siete škôl a školských zariadení (ďalej len príjemca).



                                                          Článok 3
                              Výška, účel a poskytnutie dotácie

1.  Výška  dotácie  na  príslušný  kalendárny  rok  na  prevádzku  a mzdy  na  dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená
v prílohe tohto nariadenia.
2. Výška dotácie je podmienená počtom detí materskej školy a školských zariadení
vykázaných  školou  v štatistickom  výkaze  Škol  (MŠ  SR)  40-01  k 15.9.
predchádzajúceho kalendárneho roka.
3. Obec poskytne príjemcovi podľa čl. 2 dotáciu  vo výške jednej dvanástiny z dotácie
za príslušný kalendárny rok najneskôr do 20. dňa mesiaca bankovým prevodom na
bežný účet príjemcu dotácie. 
4.  Príjemca  dotácie  predloží  podrobný  rozpočet  na  školské  zariadenia  do  dňa
zostavovania rozpočtu k nasledujúcemu kalendárnemu roku. 
5.  Príjemca  dotácie  je  oprávnený  použiť  dotáciu  na  úhradu  bežných  výdavkov,
osobných  a prevádzkových  nákladov  materskej  školy  a školských  zariadení  so
sídlom  na  území  obce  Jacovce  a pri  jej  použití  musí  zabezpečiť  hospodárnosť,
efektívnosť a účelnosť jej použitia. Vyúčtovanie dotácie príjemca predloží do 31.12.
príslušného kalendárneho roka. 
6.  V prípade  nevyčerpania  dotácie  do  31.12.  príslušného  kalendárneho  roka  je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce Jacovce do 31.12.
príslušného kalendárneho roka. 

                                                                 Článok 4 
                                        Kontrola a záverečné ustanovenia.

1. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami
podľa tohto VZN vykonáva Obecný úrad Jacovce a ostatné oprávnené orgány.
2.  Príjemca  dotácie  je  povinný  predložiť  všetky  potrebné  doklady  preukazujúce
hospodárne, efektívne a účelné vynaloženie finančných prostriedkov.
3.  VZN č.  7/2020  bolo  schválené  obecným zastupiteľstvom  v Jacovciach  dňa  9.
12..2020. Dňom účinnosti  VZN sa ruší zmena č. 2 k uvedenému VZN, ktorá bola
schválená dňa 9.12.2020 uznesením č.   
     

 

                                                                                              Jaroslav Božik 
                                                                                          starosta



Príloha č. l

K  VZN č. 7/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jacovce

     
Dotácia na rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školských zariadení so sídlom na území obce
Jacovce

Kategória škôl a školských
zariadení

Dotácia na mzdy a
prevádzku na dieťa v

eurách
Počet detí

Dotácia celkom v
eurách

Materská škola Jacovce 2 261,60 60 135 696

Školský klub detí Jacovce ako
súčasť ZŠ s MŠ Jacovce

812,53 65 52 815

Školská jedáleň Jacovce ako
súčasť ZŠ s MŠ Jacovce

426,82 207 88 351


