Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šintava
o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, na
osobné a prevádzkové náklady na žiaka školského klubu detí a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava č. 16/2018
Obec Šintava v zmysle § 6 ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 2) a ods. 12 písm. d) zákona NR SR
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a s § 7 zákona NR SR 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.
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku a účel použitia dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
v školskom klube detí, potencionálneho stravníka zariadenia výdajnej školskej jedálne.
Čl. 2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave, časti:
- Materská škola v Šintave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava.
- Výdajná školská jedáleň, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava.
- Školský klub detí v Šintave, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava.
Čl. 3
Výška dotácie a účel dotácie
1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku materskej školy, na
mzdy a prevádzku školského klubu detí, výdajnej školskej jedálne v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Šintava je stanovená v prílohe č. 1 tohto VZN.
2) Počtom detí rozhodujúcim pre pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom
kalendárnom roku je ich počet k 15. septembru predchádzajúceho roka, ktorý ZŠ s MŠ
vykázala v štatistickom výkaze MŠVVŠ SR 40 01.
3) Prijímateľ je oprávnený použiť dotácie len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov materskej školy, školského klubu detí a výdajnej školskej jedálne a pri jej
použití je povinný zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
4) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť na účet obce príslušného kalendárneho
roka.
5) Rozpočtové opatrenie, bez navýšenia rozpočtu (t.j. presuny financií v rámci
jednotlivých položiek rozpočtu) má v právomoci ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava.

O všetkých presunoch v rámci jednotlivých položiek rozpočtu povinnosť písomne informovať
poslancov na najbližšom obecnom zastupiteľstve.

Čl. 4
Termín a spôsob poskytnutia dotácie
1) Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne v zmysle prílohy č. 1 tohto VZN eurách
vo výške jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok do 25. dňa
príslušného mesiaca bezhotovostným prevodom na bankový účet príjemcu SK 65
1100 0000 0026 2316 0149.
2) Príloha č. 1 sa každoročne aktualizuje na nasledujúci kalendárny rok a schvaľuje sa
spolu s rozpočtom školy.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy, na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu detí a na žiaka
výdajnej školskej jedálne neupravené týmto VZN, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Toto VZN ruší VZN č. 32/2011 zo dňa 17.1.2011.
3) Obecné zastupiteľstvo Obce Šintava sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD,
potencionálneho stravníka Výdajnej školskej jedálne uznieslo dňa 25.6.2018.

Čl. 6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2018.

........................................
Miroslav Holička
starosta

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 6.6.2018

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady
na dieťa materskej školy, na osobné a prevádzkové náklady na žiaka školského
klubu detí a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava.

Dotácia na mzdy a prevádzku od septembra 2018
Organizačná zložka
Materská škola
Výdajná školská jedáleň
Školský klub detí
Spolu

Počet detí (MŠVVŠ
SR 40 01 – výkaz)
59
127
45

Dotácia na dieťa
v€
1 931,61
165,35
237,77

Mesačná dotácia od septembra 2018
MŠ + VŠJ
11 247,- €/mesiac
ŠKD
10 700,- € : 4 mesiace = 2 675,- €/mesiac
Spolu
13 922,- €/mesiac

Ročná dotácia v €
113 965,21 000,10 700,145 665,-

