VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KRAČÚNOVCE
3/2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a dieťa
školského zariadenia na území obce Kračúnovce.

Návrh VZN č. 3/2018 bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Kračúnovce dňa: 28. 11. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Kračúnovciach v § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a v zmysle § 6 ods. 2 a ods. 12
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, podľa § 7 a zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na
tomto všeobecne záväznom zariadení (ďalej len VZN).

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Kračúnovce je určiť výšku a účel
použitia dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia na
území obce, ktoré sú na základe Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení.

Čl. 2
Výška a termín dotácie
1. Obec určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na:
a) dieťa v MŠ od 3 rokov veku
b) žiaka v zariadení školského stravovania pri ZŠ
c) dieťa v školskom klube detí

2 375,- € /dieťa/rok
157,- € /žiaka/rok
522,- € /žiaka/rok

2. Dotácia sa určuje podľa počtu detí a žiakov k 15. 09. príslušného školského roka.
3. Výška dotácie môže byť upravovaná počas roka podľa zmeny rozpočtu.
4. Obec poskytne príjemcovi dotáciu mesačne najneskôr do 28. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, maximálne vo výške 1/12 ročnej výšky finančných
prostriedkov, určených týmto VZN.

Čl. 3
Zúčtovanie finančných prostriedkov a kontrola použitia dotácie
1. Príjemca je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu mzdových
a prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení podľa ekonomickej klasifikácie
definovanej Ministerstvom financií SR.
2. Prijímateľ dotácie musí zabezpečiť účelovosť, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
jej použitia v zmysle zákona.
3. Príjemca finančných prostriedkov je povinný zúčtovať poskytnuté finančné
prostriedky raz ročne k 31. 12. príslušného kalendárneho roka.

-24. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roka, je
príjemca povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť do tohto termínu späť na účet obce.
5. Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými
podľa tohto VZN vykonáva Obec Kračúnovce.
6. V prípade porušenia tohto VZN je príjemca povinný vrátiť plnú výšku neoprávnene
použitej dotácie.

Čl. 3
Záverečné ustanovenie
1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky finančných prostriedkov na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského zariadenia, školského klubu, žiaka
zariadenia školského stravovania v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
ktoré nie sú upravené týmto VZN sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 28. 11. 2018.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kračúnovciach dňa 13. 12.
2018 číslo uznesenia 38/2/2018.
4. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 14. 12.2018.
5. Dňom účinnosti VZN 3/2018 sa ruší VZN 1/2018.

František Mašlej
starosta obce

