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Obec Staškov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom
zriadení v znení zmien, podľa § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. c/ zákona č. 596/2003Z.z., o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zmien, a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Staškov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Staškov podľa § 11 ods. 4 písm. g/ zák. č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení /ďalej len „nariadenie“/.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce
Staškov, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete
škôl a školských zariadení Ministerstva školstva SR.1

2. Týmto nariadením sa určuje:
-

výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu detí
výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského stravovania
výška mesačnej dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka centra voľného času

Čl. 2
Príjemca dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

A/školy
-

Materská škola so Školskou jedálňou Staškov, a elokované pracovisko

B/ Školské zariadenia
B1/ Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
-

Školský klub detí pri Základnej škole Staškov

B2/ Školské účelové zariadenia
-

Školská jedáleň pri Základnej škole Staškov

B3/ Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia
-

Centrum voľného času Staškov pri Základnej škole Staškov

Čl. 3
Výška a účel dotácie
1.Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v prílohe č. 1 všeobecne
záväzného nariadenia v závislosti od:
- podielu obce na dani z príjmov fyzických osôb pre daný kalendárny rok
- počtu žiakov, detí materskej školy a školských zariadení k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, výkaz Škol MŠVVŠ SR 40-01.
- schváleného rozpočtu materskej školy a školských zariadení.

2. Zmena výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sa uskutoční schválenou zmenou rozpočtu materskej školy
a školských zariadení a prílohy č. 1 nariadenia obce, čo bude následne zverejnené na úradnej
tabuli Obecného úradu Staškov, webovej stránke Obecného úradu Staškov v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Staškov.
3. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu len na úhradu mzdových a prevádzkových
nákladov materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej použitia.
4. V prípade, že poskytnutá dotácia nebude vyčerpaná do konca príslušného kalendárneho
roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účel obce najneskôr do
31. 12. príslušného kalendárneho roku.

Čl. 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
1. Obec poskytne príjemcovi určenému v Čl. 2 tohto VZN dotáciu mesačne vo výške
jednej dvanástiny z celkovej dotácie na príslušný kalendárny rok najneskôr do 25.dňa
príslušného mesiaca.

Čl. 5
Kontrolná činnosť
1. Príjemca dotácie je povinný do 30 dní odo dňa ukončenia príslušného kalendárneho
roka predložiť vyúčtovanie poskytnutej dotácie.
2. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN najmä hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti využitia poskytnutej dotácie sú oprávnení vykonávať poverení
zamestnanci obecného úradu, školského úradu a hlavný kontrolór obce.

Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Staškove uznesením číslo
40/2020
2. Prijatím tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné
nariadenie č. 9/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Staškov.
3. V zmysle § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa
15. 5. 2020 , zvesené dňa 29. 5. 2020 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva
a v zmysle § 6 ods. 8 zák. č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení nadobudlo účinnosť
a právoplatnosť dňa 01. 06. 2020
Ing. Ladislav Š i m č i s k o
Starosta obce

§ 15 zák. č. 596/2003 Z.z., o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
1/

