Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017

o určení výšky dotácie pre školy a školské zariadenia
Obecné zastupiteľstvo obce Slatinské Lazy vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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 v znení neskorších predpisov, § 19
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Slatinské Lazy a na území iných obcí,
ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských
zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Základná škola pre školské zariadenia: Školský
klub detí a Zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, Súkromná
základná umelecká škola Simona Riňáková, Slatinské Lazy 112 a zariadenia, ktoré
zabezpečujú záujmové vzdelávanie detí na území obce a zriadených na území iných obcí.
§3
Výška, účel, termín a spôsob poskytovania dotácie.
A. Školský klub detí a zariadenie školského stravovania
1. Obec financuje náklady na deti školského klubu detí a zariadenia školského stravovania
podľa stavu všetkých žiakov v základnej škole k 15. septembru začínajúceho školského roka.
2. Výška finančných prostriedkov na dieťa ŠKD je
Výška finančných prostriedkov na dieťa v ZŠS je

228 €
256 €

3. Obec poskytne finančné prostriedky ŠKD a ZŠS zriadeného obcou najneskôr 25. deň
v mesiaci.
4. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. Zabezpečiť vedenie účtovnej
evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom o účtovníctve.

B. Súkromná základná umelecká škola Simony Riňákovej
1. Obec financuje náklady na žiakov Súkromnej ZUŠ podľa stavu žiakov v ZUŠ k 15.
septembru začínajúceho školského roka.
2. Výška finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ v individuálnej forme vyučovania je 602 €
Výška finančných prostriedkov na žiaka ZUŠ v skupinovej forme vyučovania je 370 €
3. Obec poskytne finančné prostriedky Súkromnej ZUŠ najneskôr 25. deň v mesiaci.
4. Prijímateľ dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu na úhradu osobných
a prevádzkových nákladov školských zariadení so sídlom na území obce a pri jej použití musí
zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia. Zabezpečiť vedenie účtovnej
evidencie o poskytnutej dotácii v súlade so zákonom o účtovníctve.
C. Zariadenia, ktoré zabezpečujú záujmové vzdelávanie detí na území iných obcí. /CVČ/
1. Obec financuje náklady na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku podľa stavu k 1.januáru kalendárneho roka , v ktorom
sa zisťovanie uskutočňuje, zariadeniam /napr.CVČ/, ktoré zabezpečujú záujmové
vzdelávanie detí na území obce a zriadených v iných obciach, na základe písomnej žiadosti
zariadenia a podľa stavu detí k 15. septembru začínajúceho školského roka, pokiaľ takúto
záujmovú činnosť neposkytuje zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
2. Výška finančných prostriedkov na dieťa je

65 €

3. Obec poskytne finančné prostriedky zariadeniam najneskôr 25. deň v mesiaci.
4. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť dotáciu na úhradu osobných a prevádzkových
nákladov pričom musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
§5
Záverečné ustanovenia
Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
školských zariadení , neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú
príslušné právne predpisy.
Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 03-07/2016 dňa 15.12.2016 a účinnosť
nadobúda 01.01.2017. Týmto uznesením sa zároveň ruší VZN č. 3/2016.
Návrh VZN zverejnený 28.11.2016
zvesený 15.12.2016
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