
Obec POPROC
VZN O FINANCOVANl MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ŕ

ZRIADENÝCH OBCOU

Obec Poproč, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o obecnom zriadem") a v súlade
s ustanovením §6 odsek 12 písmeno c) zákona č. 596/2003 Z. z. o ätátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
aj "zákon o státnej správe v školstve ") vydáva toto

v r .. f_

VSEOBECNE ZÁVÄZNÉ NAMADENIE
císlo ^,2020

O FINANCOVANÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
r_

ZRIADENYCH OBCOU

ČLÁNOKL
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1
Prcdmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj "ncfriadenie") urcuje:
a) podrobnosti fínancovania materskej školy a školských zariadení zriadených obcou,
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec fmancovať materskú äkolu

a školské zariadenia zriadené obcou,
c) výšku finanených prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej

Školy a dieťa, alebo žiaka Školského zariadenia zriadeného obcou,
d) deň v mesiaci, do ktorého obec poskytne fínančné prostíeďcy.

§2
Základné ustanovenia

(1) Obec Poproč (ďalej aj " obec ") je zriaďovateľom Škôl, školských výchovno-vzdelávacích
a školských účelových zariadení (ďalej aj " školské zariadenia "):
a) materskej školy (ďalej aj "materskáškola'"),
b) základnej školy(ďalej aj "základná skola"),
c) školskéhozariadeniaškolskájedáleň,
d) školského zariadenia äkolský klub detí,
e) školského zariadenia Centmm voľného času.

(2) Základná Škola amaterská škola sú spojené atvoria jednu právnickú osobu Základná
škola s materskou školou so sfdlom v obci Poproč (ďalej aj "Záfdadná skola s materskou
školou"). Súčasťou Základnej školy s materskou školou sú školské zariadenia.
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(3) Materská škola a školské zariadenia sú zriadené obcou Poproč pri výkone samosprávy
a sú na základe rozhodnutia Ministerstva Školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené
do siete škôl a Skolských zariadení MinÍsterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

ČLÁNOKH.
FTOANCOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAMADENÍ

§3
Všeobecné ustanovenia

Materská škola a školské zariadenia sú v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov1
fínancované z výnosu dane z príjmov fyzických osôb (ďalej aj "fmančné prostriedky ").

§4

Príjemcom fínančných prostriedkov podľa ustanovení tohto nariadeniaje Základná škola
s materskou äkolou pre:
a) materskú školu ako súčasť Základnej školy s materskou äkolou,
b) školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou,
c) školskú jedáleň ako súčasť Záklaánej školy s materskou školou,
d) Centrum voFného času ako súcasť Základnej školy s materskou Skolou.

§5
Povinnosti príjemcu finanéných prostriedkov

(1) Príjemca fínančných prostriedkov musí pri použití fínančných prostriedkov zabezpečiť
hospodámosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ich použitia.

(2) Financné prostriedky môže príjemca použiť do konca kalendámeho roka. V prípade, že
fmančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. prísluäného kalendámeho roka, je
príjemca povinný nevyčerpanú časť fínančných prostriedkov vrätiť späť na účet obce do
31.12. príslušného kalendámeho roka. Finančné prostriedky podliehajú povinnému
ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

najmä zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom urcení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR Č. 668/2004 2.
z. ktoiým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu fínančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a
äkolské zariadenia v znení neskoräích predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovanÍ základných Škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
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§6
r_

Učel použitia finanČných prostriedkov

Príjemca financných prostriedkov je oprávnený použiť fínančné prostriedky len na
úhradu osobných (mzdových) nákladov a prevádzkových nákladov materskej školy
a školských zariadení.

§7
Lehota na predloženic údajov, podľa ktorých bude obec financovať materskú školu

a školské zariadenia

V

Statutámy zástupca príjemcu fínančných prostriedkov predloží obci údaje o počte detí
v materskej škole a detí a žiakov v školských zariadeniach podľa stavu k 15. septembru
začínajúceho školského roka najneskôr do 30. septembra priebežného kalendámeho roka.

§8
VfSkst fmančných prostriedkov urČených na mzdy a prcvádzku na dieťa materskej školy

a dieťa, alcbo žiaka Skolského zariadenia zriadeného obcou

(1) Výška financných prostriedkov na kalendámy rok 2021 na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa, alebo žiaka školských zariadení je určená nasledovne:

Výgka fínančných prostriedkovv

Skola, školské zariadenie
na dieťa / žiaka a rok*

materská Škola 2801,32
školskájedáleň 300,10
äkolský klub detí 524,37
centrum voľného času 71,54
*  /dieťa, žiak, stravník/rok;

(2) Presnú výšku fínancných prostriedkov na každý ďalšf kalendámy rok na prevádzku
a mzdy na diet'a materskej školy a dieťa, alebo žiaka školských zariadení určí obec
dodatkom ktomuto nariadeniu na pnslušný kalendámy rok najneskôr do 31. januára
príslušného kalendámeho roka.

§9
Poskytovanie fmančnvch prostriedkov

Obec poskytne fínančné prostriedky príjemcovi fmančných prostriedkov pravidelne
mesačne bankovým prevodom vo výške jednej dvanástiny z celkovej výšky finančných
prostriedkov na príslušný kalendámy rok vždy do 25.dňa príslušného kalendámeho

*

mesiaca.
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ČLÁNOKm.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§10

Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteFstvo obce Poproč na
svojom zasadnutí dňa _^^__2020.

§11

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa ^"//?. ^QÍ^

§12

Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účumosť
Všeobecne záväzné nariadenie c. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a žiaka školských zariadeni so sídlom na území obce Poproč.

§13

^ 2Q1^
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
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