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Všeobecne záväzné nariadenie

obce Nižný Mirošov č. 1/2013 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nižný Mirošov
Obecné zastupiteľstvo v Nižnom Mirošove na základe prenesenej pôsobnosti štátnej
správy v súlade s článkom 71 Ústavy SR, podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v znení § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
v zmysle § 20 ods. 3 , § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 8,
9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižný Mirošov určuje výšku a spôsob použitia dotácie na
mzdy a prevádzku na dieťa školského klubu detí a žiaka zariadenia školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Článok 2
Podrobnosti financovania
1. Obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky na činnosť ŠKD /školský klub detí/ podľa
počtu všetkých žiakov základnej školy zriadenej na území obce bez rozdielu trvalého pobytu
žiaka, náklady na týchto žiakov aj financuje.
2. Obec dostáva finančné prostriedky na stravovanie žiakov podľa počtu všetkých žiakov
základnej školy
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Článok 3
Lehoty na predloženie údajov
1. Riaditeľ základnej školy , ktorej súčasťou je ŠKD predloží zriaďovateľovi do 20. septembra
bežného kalendárneho roka údaje o počte detí z výkazu Škol .(MŠVVaŠ SR) 40-01 ku dňu
15. septembra bežného kalendárneho roka..
2. Riaditeľ základnej školy, ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania predloží
zriaďovateľovi do 20.septembra bežného roka údaje o počte detí z výkazu Škol .(MŠVVaŠ
SR) 40-01 ku dňu 15. septembra bežného kalendárneho roka.

Článok 4
Výška dotácie
1. Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského klubu detí a žiaka zariadenia
školského stravovania na príslušný kalendárny rok je vyčíslená v prílohe č. 1 tohto
nariadenia.
2. Dotácia sa určuje podľa počtu žiakov a detí k 15.septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.

Článok 5
Termín poskytnutia dotácie
1. Obec poskytne finančné prostriedky podľa článku 1 VZN základnej škole mesačne v 1/12
najneskôr 28. deň bežného mesiaca .

Článok 6
Zúčtovanie dotácie
1. Príjemca dotácie podľa tohto VZN je povinný najneskôr do 25. dňa po skončení štvrťroka
vyúčtovať poskytnutú dotáciu. Štvrtý kvartál zúčtovať do 31.decembra bežného roka.
2. Príjemca v prípade nevyčerpania pridelenej dotácie je povinný vrátiť nevyčerpanú čiastku
najneskôr do 31. decembra bežného roka.
3. Vyúčtovanie je potrebné doručiť na obecný úrad Nižný Mirošov.
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Článok 7
Kontrola použitia dotácie
1. Finančnú kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykoná obec Nižný Mirošov a ostatné oprávnené orgány.
2. V prípade porušenia tohto VZN je príjemca dotácie povinný vrátiť plnú výšku
neoprávnene použitej dotácie.
3. Prijímateľ dotácie je povinný pri kontrole predložiť všetky doklady preukazujúce
hospodárne, efektívne a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN obce Nižný Mirošov
číslo 2 /2010 zo dňa 21.03.2010 .
2. Každá zmena výšky dotácie na žiaka sa uskutoční zmenou tohto VZN.
3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Nižný Mirošov o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Nižnom Mirošove uznesením č. 6/15//2013 dňa 23.03.2013.

V Nižnom Mirošove, dňa 25.03. 2013
Mgr. Darina Keselicová
starostka obce
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Príloha č. 1

P. č. Škola a školské Výška dotácie
zariadenie
v eurách /dieťa - žiak/rok
1

ŠKD pri ZŠ

119,70 eur

2

ŠJ pri ZŠ

243,70 eur
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