VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE LUČATÍN
č. 73/2020
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej
školy, materskej školy, školského zariadenia a zariadenia školského
stravovania zriadených na území obce Lučatín.
Obecné zastupiteľstvo obce Lučatín vo veciach územnej samosprávy v zmysle s § 6 ods. ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení.
§1
Predmet úpravy
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce Lučatín, ktorých
zriaďovateľom je:
-obec,
-štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba a fyzická osoba a ktoré sú na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR) zaradené do
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje:
- podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov,
- termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.

§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
-základná škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ďalej len
„príjemca“),
-štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba a fyzická osoba ako
zriaďovateľ materskej školy a školského zariadenia, ktoré majú sídlo na území obce, ak o dotáciu požiada
(ďalej len „zriaďovateľ“).

§3
Výška a účel dotácie

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa
materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania zriadených na území obce
Lučatín.
Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov základnej školy, materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania so
sídlom na území obce a pri jej použití musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej
použitia.
V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je prijímateľ povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
Ak príjemca ukončí svoju činnosť v priebehu kalendárneho roka, je povinný najneskôr do 30 dní od
ukončenia vyúčtovať poskytnuté finančné prostriedky a nevyčerpané poukázať na účet obce.

§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Podrobnosti financovania a lehota na predloženie údajov:
1. Obec poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľovi len na základe písomnej žiadosti.
2. Ak zriaďovateľ žiada finančné prostriedky od obce po prvýkrát, písomná žiadosť obsahuje:
a/ právoplatné rozhodnutie MŠVVaŠ SR o zaradení materskej školy a školského zariadenia do siete škôl a
školských zariadení SR,
b/ zriaďovaciu listinu materskej školy a školského zariadenia,
c/ potvrdenie o pridelení IČO vydané Štatistickým úradom pre právnickú osobu alebo rodné číslo
zriaďovateľa v prípade fyzickej osoby po písomnom súhlase so spracovaním osobných údajov v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov,
d/ číslo účtu zriaďovateľa a kópiu zmluvy o zriadení účtu,
e/ údaje o osobe, ktorá je oprávnená konať v mene zriaďovateľa,
f/ zoznam detí a žiakov, ktorí na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy alebo riaditeľa školského
zariadenia reálne navštevovali materskú školu alebo školské zariadenie k 15. septembru predchádzajúceho
školského roka, s príslušným štatistickým výkazom Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.
-

Ak zriaďovateľ opakovane predkladá žiadosti, dokladá ku nim len príslušný štatistický výkaz Škôl
(MŠVVŠ SR) 40-01
Žiadosť s požadovanými dokladmi predkladá do 30. 9. kalendárneho roka

-

Všetky zmeny je povinný zriaďovateľ nahlásiť do 30 dní od ich uskutočnenia.

-

Obec oznámi zriaďovateľovi, ako aj MŠ a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti s právnou subjektivitou výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok
najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka

-

Obec poukáže pravidelne 1/12 z celkovej výšky ročného príspevku v termíne do 25. dňa príslušného
mesiaca na účet zriaďovateľa, ako aj MŠ a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti s právnou subjektivitou

§ 5
Záverečné ustanovenia
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa
materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania so sídlom na území obce
Lučatín neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 73/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Lučatín na svojom
zasadnutí dňa 08.12.2020 Uznesením č. 41/2020
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2021.

V Lučatíne, dňa ....................................
Ing. Pavel Kováč
starosta obce
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Príloha č. 1
k VZN č.73/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka
základnej školy, materskej školy, školského zariadenia a zariadenia školského
stravovania na území obce Lučatín. Výška finančných prostriedkov na
dieťa / žiaka / 1 rok:

Materská škola

2594,94 €

Školský klub detí

639,77 €

Zariadenie školského
stravovania

577,26 €

