Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyhne o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na územ í obce Vyhne

Všeobecné záväzné nariadenie

OBEC VYHNE

Číslo: 5/2018

Počet príloh: 1

Obec Vyhne v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 zákona NR SR 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 NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pra vidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 7 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce VYHNE

§ 1 Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej VZN/ určuje pre materskú školu a školské zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené
do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky:
a)
podrobnosti ich financovania,
b)
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých sa budú financovať,
c)
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa,žiaka alebo stravníka školy
a školských
zariadení,
d)
deň v mesiaci, do ktorého poskytne obec finančné prostriedky.

§ 2 Podrobnosti financovania
Poskytovateľom finančných prostriedkov je Obec Vyhne.
2)
Príjemcom finančných prostriedkov sú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce.
3)
Finančné prostriedky v zmysle tohto VZN sa môžu použiť výhradne na bežné výdavky
definované Ministerstvom financií SR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v
hlavnej kategórii 600.
4)
Výkonový ukazovateľ je v:
a)
materskej školy počet jej detí k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý
škola vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01,
b)
školskom klube detí počet žiakov 0. až 5. ročníka základnej školy k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR
40-01,
c)
zariadení školského stravovania počet potencionálnych stravníkov, t.j. počet žiakov základnej
školy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie
vykázali v štatistickom výkaze Ško l MŠ SR 40 -01.
5)
Lehota na predloženie údajov o výkonových ukazovateľoch sa vo VZN nestanovuje, keďže tieto
údaje sú predmetom zberu údajov prostredníctvom výkazu Škol MŠ SR 40-01.
6)
Ak je príjemca finančných prostriedkov samostatným právnym subjektom, je povinný zúčtovávať
poskytnuté finančné prostriedky s obcou štvrťročne. Za zúčtovanie sa považuje aj predloženie
finančných a daňových výkazov, ktoré sú ďalej poskytované pre potr eby štátneho výkazníctva.
7)
V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho roka, je
príjemca povinný nevyčerpanú časť vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho
roku.
8)
Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto
VZN vykonáva Obec Vyh ne a ostatné oprávnené orgány.
9)
Príjemca finančných prostriedkov je povinný pri kontrole predložiť všetky doklady preukazujúce
ich hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie.
10) Obec Vyhne nie je povinná poskytnúť finančné prostriedky príjemcovi, ktorý má voči nej
1)
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§ 3 Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
1)

2)

3)

VýSka finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na jeden výkonový ukazovateľ na
kalendárny rok je určená v prílohe č. 1 k VZN.
Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin počtu
výkonových ukazovateľov vykázaných podľa § 2 bodu 4 tohto VZN a výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ, určenej podľa
jednotlivých kategórií škôl a školských zariadení podľa prílohy č.1 tohto VZN. Ročná výška
finančných prostriedkov sa poskytuje v celých eurách po matematickom zaokrúhlení súčinu.
Zmena výšky finančných prostriedkov na výkonový ukazovateľ sa uskutočňuje zmenou
prílohy č. 1 tohto VZN. Zmena prílohy č. 1 môže byť realizovaná aj v priebehu kalendárneho
roku.

§ 4 Termíny a spôsoby poskytnutia finančných prostriedkov
Obec poskytne finančné prostriedky školám a školským zariadeniam nasledovne:
š

a)

kolskému klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy s právnou subjektivitou a ktorej
zriaďovateľom je Obec Vyhne bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na jej výdavkový
účet alebo do jej pokladne do 28. dňa v mesiaci,
b)
m
aterskej škole a zariadeniu školského stravovania MŠ a ZŠ bez právnej subjektivity priebežným
čerpaním počas kalendárneho roka priamo zo svojich bankových účtov a pokladní podľa
schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

§ 5 Záverečné ustanovenia
1)

2)

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 2/2013, na ktorom sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo vo Vyhniach na svojom zasadnutí dňa 25.1.2013 vrátane jeho dodatkov.
Toto nariadenie

bolo vyhlásené dňa:

bolo vyvesené dňa:

nadobudlo účinnosť dňa:
bolo

schválené

uznesením

obecného

01.01.2 01 9

zastupiteľstva č. 133/2018 dňa: 10.12.2018
23.11.2 01 8

Vladimír Bevelaqua starosta obce

Príloha č. 1

k Všeobe cne záväz nému na riadeniu o fina nco vaní materskej školy a školský ch zariadení zr iadených na území o bce VYHNE

Kategória školy, školského zariadenia

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na jeden výkonový ukazovateľ
na kalendárny rok v €

Materská škola

2519,16

Školský klub detí

437,83

Zariadenie školského stravovania

700,00

