OBEC ŠENKVICE
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach na základe ust. § 6 ods . 1 a ust. § 11 ods. 4
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠENKVICE
Č. 6/2017,
O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU NA
DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
V ZRIAĎOVATEĽSKEJ A ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI OBCE
ŠENKVICE

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Šenkvice č. 6/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej a územnej
pôsobnosti obce Šenkvice
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach,
vo veciach územnej samosprávy v zmysle článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky, § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 a12, písm. b) až k)
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, § 7 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovení 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, sa dňa 14.12.2017,
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení,
b) lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať materskú školu a
školské zariadenia,
c) výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej
školy a školského zariadenia (školského klubu detí, zariadenia školského
stravovania, centra voľného času),
d) deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky materskej škole a
školským zariadeniam.
Čl. II
Príjemca dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je materská škola s právnou
subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šenkvice a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šenkvice:
a) Materská škola, Horná 11, len Šenkvice (ďalej „MŠ“),
ktorej súčasťou sú:
aa) Školská jedáleň, Horná 11, Šenkvice (ďalej „ŠJ pri MŠ“),
ab) Elokované pracovisko, Záhradná 1, Šenkvice
ac) Školská jedáleň, Záhradná 1, Šenkvice.
b) Školský klub detí pri Základnej škole, Vinohradská 62, Šenkvice (ďalej „ŠKD“),
c) Školská jedáleň pri Základnej škole, Vinohradská 62, Šenkvice (ďalej „ŠJ pri ZŠ“).

2. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je zariadenie na záujmové vzdelávanie
detí nachádzajúce sa na území inej obce - centrum voľného času (ďalej „CVČ“),
ktoré navštevujú deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce
Šenkvice.
Čl. III
Podrobnosti financovania
1. Obec Šenkvice poskytuje dotácie na kalendárny rok.
2. Prijímateľ dotácie je oprávnený pridelené finančné prostriedky použiť len na
prevádzku a mzdy. Prijímateľ dotácie použité finančné prostriedky vynakladá
hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
Čl. IV
Lehota a výška poskytnutia dotácie
1. Minimálna ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo
jedného žiaka na rok je uvedená v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
2. Ročná výška dotácie pre školu alebo školské zariadenie sa určí ako súčin počtu
detí alebo žiakov vykázaných školou alebo školským zariadením v štatistickom
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15. septembru predchádzajúceho roka a ročnej
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa alebo žiaka podľa prílohy č. 1
tohto nariadenia. Za správnosť údajov uvedených v štatistických výkazoch
zodpovedá štatutárny zástupca školy a školského zariadenia. Riaditeľstvá škôl a
školských zariadení sú povinné poskytnúť tieto výkazy zriaďovateľovi.
3. Obec Šenkvice poskytne dotáciu v zmysle tohto nariadenia škole a školským
zariadeniam podľa článku II. ods. 1, mesačne, vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok uvedenej v ods. 1 tohto článku,
vždy do 28. dňa príslušného mesiaca.
4. Výška dotácie pre CVČ v zmysle článku II. ods. 2 závisí od počtu prijatých
rozhodnutí v konkrétnom CVČ, ktoré CVČ predloží obci Šenkvice. Podmienky
poskytnutia dotácie budú upravené v zmluve o spolupráci medzi obcou Šenkvice
a CVČ.
Čl. V
Zúčtovanie dotácie
1. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného roka, je
príjemca dotácie povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť späť na účet obce Šenkvcie do
31. decembra príslušného kalendárneho roka.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke
obce (www.senkvice.org) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach prerokovalo toto všeobecné záväzné
nariadenie na zasadnutí dňa 14.12.2017 a schválilo ho uznesením číslo
č. 10-VI./OZ/2017

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom
v Šenkviciach a účinnosť 01.01.2018. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15
dní bude toto VZN prístupné na Obecnom úrade v Šenkviciach.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Šenkvice VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z
rozpočtu obce na dieťa materskej školy, na dieťa školského výchovno –
vzdelávacieho zariadenia a školského účelového zariadenia v zriaďovateľskej a
územnej pôsobnosti obce Šenkvice v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce
Šenkvice 5/2015.

Mgr. Peter Fitz
starosta Obce Šenkvice

Vyvesené dňa: 15.12.2017
Zvesené dňa: 30.12.2017
Účinnosť dňa: 01.01.2018

Príloha č. 1

MINIMÁLNA VÝŠKA DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA DIEŤA
MATERSKEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
A ÚZEMNEJ PÔSOBNOSTI OBCE ŠENKVICE

Príjemca dotácie –
škola/školské
zariadenie

Účel dotácie na jedno
dieťa/potenciálneho
stravníka/žiaka

Minimálna
výška ročnej
dotácie podľa
koeficientu

Schválená
výška ročnej
dotácie

Materská škola

Na prevádzku a mzdy

2153,-

2153,-

Školský klub detí
pri Základnej škole

Na prevádzku a mzdy

126,-

126,-

Školská jedáleň pri
Základnej škole

Na prevádzku a mzdy

142,-

142,-

Centrum voľného
času

Na prevádzku a mzdy

87,-

87,-

