Obec Topoľčianky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., § 6 ods. 2 a ods.12 písm. c) zákona

Č.

Č.

369/1990

596/2003 Z.z. o štátnej

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., §
19 zákona

Č.

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách VS a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v z.n.p. a § 7 zákona

Č.

583/2004

Z.z. o rozpočtových

pravidlách

územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
vyd á va toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č.2/2016
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na kalendárny rok 2016

Článok 1
PredmetVZN

Všeobecne záväzne nariadenie obce určuje výšku a podrobnosti poskytnutia
finančných prostriedkov Obce Topoľčianky, v roku 2016, určených na mzdy a prevádzku na
dieťa v materských školách v obci a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou základnej
školy v obci a ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

Článok 2
Poskytovateľ a príjemca finančných prostriedkov
Poskytovateľom finančných prostriedkov je Obec Topoľčianky. Finančné prostriedky sa
poskytujú formou dotácie.
Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je:
a) Obec Topoľčianky za materské školy v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.
b) Základná škola Litomčŕická

32, Topoľčianky, za školskú jedáleň a školský klub detí,

ktoré sújej súčasťou.

Článok 3
Podrobnosti poskytnutia dotácie
Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa:
a) materských škôl, podľa počtu detí prijatých do MŠ, podľa stavu k 15. septembru

predchádzajúceho kalendárneho roka;
b) základnej škole, pre školský klub detí, podľa počtu prijatých detí do ŠKD a počtu
oddelení ŠKD podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka;
c) základnej škole, pre školskú jedáleň, podľa počtu potencionálnych stravníkov - všetkých
žiakov ZŠ, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Článok 4
Výška dotácie
Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa na kalendárny rok 2016 je určená takto:
a) na dieťa materskej školy vo výške: 2 458,- €
b) na dieťa školského klubu detí vo výške: 105,14 €
c) na potencionálneho stravníka / žiaka ZŠ / vo výške: 130,- €

Článok 5
Lehota na predloženie údajov
Príjemca dotácie podľa článku 2 písm.b), okrem údajov podľa § 7a zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších predpisov, poskytne
zriaďovateľovi do 25. septembra údaje podľa článku 3 písm.b)

Článok 6
Lehota na poskytnutie dotácie

Obec poskytne príjemcovi podľa článku 2 písm.b) dotáciu vo výške 1/12 ročnej dotácie
vždy do 25. dňa v mesiaci, bezhotovostne na bankový účet ZŠ.

Článok 7
Zúčtovanie dotácie

1) Prijímateľ dotácie podľa článku 2 písm.b) je povinný štvrťročne zúčtovať dotáciu
s poskytovateľom - termíny a spôsob zúčtovania dotácie určí poskytovateľ.
2) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do konca kalendárneho roka, príjemca podľa
článku 2 písm. b) je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť do 30.12.2016 na bankový účet
obce.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach
dňa 14.12.2015 nariadením č: 212016/12
2. Toto VZN bolo vyhlásené dňa 15.12.2015 a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016.
3. Týmto VZN sa dňom 31.12.2015 ruší VZN Obce Topoľčianky

Č.

2/2015

Juraj Mesko
starosta obce

