OBEC NIŽNÁ MYŠĽA
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 2/2015

o poskytovaní finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy alebo dieťa školského zariadenia, na záujmové
vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času
a poskytovaní finančných prostriedkov na stravovanie žiakov

Obecné zastupiteľstvo obce
Nižná Myšľa, na základe
samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12, písm. c) a d) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov, zákona č. 564/2004 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa
určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nižná
Myšľa na príslušný kalendárny rok.

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
čl. 1
Predmet úpravy
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v súlade
s § 6 ods. 12 písmeno c) zákona 596/2003 Z.z o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov je určiť:
1. podrobnosti financovania materskej školy
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,

a školských

2. výšku finančných prostriedkov v rámci svojich originálnych
kompetencií na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy, školskej jedálne a školského klubu,
3. výšku príspevku a spôsob poukázania dotácie na záujmové
aktivity deti a mládeže Nižnej Myšle.
4. podmienky, termín, spôsob poukazovania dotácií a spôsob
kontroly použitia poskytnutých finančných prostriedkov.
DRUHÁ ČASŤ
čl. 2
Termín a spôsob poskytovania dotácií
(1) Finančné prostriedky na dotáciu na prevádzku a mzdy sa
poukazujú obci Nižná Myšľa podľa zákona č. 564/2004 Z.
z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov a nariadenia
vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov.

(2) Dotáciu na prevádzku a mzdy určí zriaďovateľ podľa
článku 3 VZN v zmysle ustanovenia § 6 ods. 12, písm. c) a d)
zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej
správe a školskej
samospráve a
o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
(3) Obec Nižná Myšľa
určí podľa článku 3 tohto VZN
dotáciu
na príslušný kalendárny mesiac vo výške 1/12 ročnej
dotácie vždy do 28. dňa v mesiaci pre žiadateľov v obci Nižná
Myšľa. Podrobnosti a spôsob poskytovania dotácie pre CVČ sa
upravia v zmluve. Dotácia v mesiaci december bude poukázaná
do 10. decembra.
(4) Ak písomne požiada neštátny zriaďovateľ alebo iná obec,
ktorá je zriaďovateľom CVČ Obec Nižnú Myšľu, v ktorej má dieťa
trvalý pobyt, o ročnú dotáciu na mzdy a prevádzku v CVČ, musí
Obci Nižná Myšľa písomne predložiť zoznam detí do 15. októbra,
kde je uvedený dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a
fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do CVČ na
školský rok a fotokópiu zriaďovateľskej listiny. Žiadosť musí byť
písomná, opečiatkovaná a podpísaná zriaďovateľom CVČ. Ak
dieťa navštevuje viacero CVČ a tieto požiadajú o dotáciu, celková
výška dotácie nemení a podielovo sa poukáže jednotlivým CVČ.
Podrobnosti a spôsob poskytovania dotácie sa upravia v zmluve.
(5)Iné subjekty so sídlom v obci Nižná Myšľa môžu
požiadať o dotáciu na záujmovú činnosť, alebo na
jednotlivé akcie formou žiadosti, v ktorej bude uvedená
cieľová skupina občanov obce. Prijímateľ dotácie je
povinný v žiadosti uviesť účel a predbežný rozpočet na
jednotlivé činnosti.
O poskytnutí dotácie do 300€
rozhodne starosta obce. Dotácia nad 300€ bude
poskytnutá
na
základe
rozhodnutia
Obecného
zastupiteľstva.
(6)Obec Nižná Myšľa použije tieto prostriedky aj na
kultúrnu a záujmovú činnosť pre občanov Nižnej Myšle.

čl. 3
Výška dotácie
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2015 sa určuje
nasledovne:

Zriaďovateľ

Názov školy a školského zariadenia

Dotácia na
prevádzku
a mzdy na
žiaka/dieťa
v eurách
2142

Materská škola, Hlavná 346, N. Myšľa
Obec
Nižná
Myšľa

252

Školská jedáleň, Hlavná 346, N. Myšľa
Školský klub detí, Hlavná 346. N. Myšľa

0

Centrum voľného času, Základná
umelecká škola

Iný subjekt so sídlom v Nižnej Myšli

40
Na
základe
žiadosti

čl. 4
Zúčtovanie dotácie a kontrola použitia dotácie
1. Prijímateľ dotácie je povinný zúčtovať dotáciu s Obcou Nižná
Myšľa štvrťročne. Termíny a spôsob zúčtovania dotácie
určuje poskytovateľ dotácie.

2. Prijímateľ dotácie je povinný na vyžiadanie predložiť ku
kontrole
všetky
doklady
preukazujúce
hospodárne,
efektívne,
účelné
a účinné
vynaloženie
pridelených
finančných prostriedkov.
3. Zostatok
nevyčerpaných
pridelených
prostriedkov k 31.12 kalendárneho roka
povinný vrátiť poskytovateľovi.

finančných
je prijímateľ

4. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia z finančnými
prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva Obec
Nižná Myšľa a ostatné oprávnené orgány.
5. Obec Nižná Myšľa má právo kontrolovať účasť detí do
konkrétneho CVČ na aktivitách centra. Podmienky a spôsob
kontroly sa upraví zmluvou.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
čl. 5
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:
1.1.2015
Schválené OZ Nižná Myšľa dňa 16.12.2014,
uznesenie č.15/02/14
Dňom účinnosti VZN končí platnosť VZN 2/2014.

Ing. Sisák Miroslav
starosta obce

