Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015
obce Tesárske Mlyňany o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12
písm. c) 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 a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
uznieslo na vydaní

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015 obce Tesárske Mlyňany o poskytovaní
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
§1
Účel a predmet
1. Obec Tesárske Mlyňany (ďalej len „obec“) týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len
„VZN“) určuje:
a) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti;
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať materskú školu vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti;
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a dieťa školského zariadenia vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti; v zariadení školského stravovania vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti na žiaka školy;
d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky podľa tohto bodu;
§2
Podrobnosti financovania a výška finančných prostriedkov
1. Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy,
dieťa školského zariadenia (v zariadení školského stravovania na žiaka školy) je určená
v prílohe č. 1 tohto VZN.
2. Obec financuje náklady na deti školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) podľa počtu detí
prijatých do ŠKD podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
3. Obec financuje náklady na stravovanie žiakov základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce podľa počtu žiakov základnej školy k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
4. Obec financuje náklady na stravovanie detí materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce podľa počtu detí materskej školy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho
roka.

5. Obec financuje náklady na deti materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa
počtu detí prijatých do materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka.
§3
Lehota na predloženie údajov potrebných na financovanie
Riaditeľ školy, ktorej školské zariadenie je jej súčasťou, predloží obci údaje o počte detí/žiakov
podľa § 2 ods. 2 až 5 tohto VZN do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, na ktorý sa majú finančné prostriedky poskytnúť.
§4
Termín a spôsob poskytovania finančných prostriedkov
1. Obec poskytne finančné prostriedky mesačne (vo výške jednej dvanástiny z finančných
prostriedkov schválených na príslušný kalendárny rok) do 25. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca na bankový účet prijímateľa finančných prostriedkov.
2. Obec financuje materskú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti prostredníctvom svojho
rozpočtu, nakoľko nemá právnu subjektivitu.
§5
Použitie a vyúčtovanie finančných prostriedkov
1. Prijímateľ je povinný poskytnuté finančné prostriedky použiť na prevádzku a mzdy
do 31. decembra príslušného roka.
2. Prijímateľ si môže vo vyúčtovaní uplatniť všetky výdavky, ktoré vynaložil
na určený účel v príslušnom kalendárnom roku.
3. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný:
a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutých finančných
prostriedkov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom
č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutých finančných prostriedkoch v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3. Prijímateľ je povinný vykonať finančné vyúčtovanie a predložiť ho na obecný úrad najneskôr
do 31.12 príslušného kalendárneho roka. V prípade, ak prijímateľ nevyčerpá poskytnuté
finančné prostriedky v plnej výške do 31.12. príslušného roka, je povinný nevyčerpanú časť
finančných prostriedkov vrátiť obci najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2013 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany a na krúžok
záujmového vzdelávania v ZŠ zriadenej obcou Tesárske Mlyňany a ruší sa VZN č. 1/2011
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany.
2. Na vydaní tohto VZN sa obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch uznieslo dňa ......
a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce, t.j ............ 2015.

V Tesárskych Mlyňanoch dňa
............................................
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

Príloha č. 1

Finančné prostriedky na rok 2015 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Spôsob financovania
na:

Finančné prostriedky na
mzdy a prevádzku na žiaka
(dieťa)

Materská škola

dieťa MŠ

1.671,- €

Školský klub detí

dieťa ŠKD

417,- €

Školská jedáleň

žiak ZŠ

208,- €

Školská jedáleň

dieťa MŠ

132,- €

