Obec Bátovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 12 písm. d) Zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve, na základe zákona č. 325/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl,stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva podľa § 6
ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.

2 /2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a na žiaka školského zariadenia na území obce
Bátovce na rok 2017.
§ 1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie o financovaní základných umeleckých škôl,
materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území obce Bátovce a sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené
do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

§ 2
Príjemca dotácie
1. Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
a) Zariadenie školského stravovania ŠJ-ZŠ, Bátovce č. 368
b) Školský klub detí pri ZŠ, Bátovce č. 368
c) Záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času ako súčasť ZŠ Bátovce č.368
Materská škola, Bátovce č. 408 je financovaná podľa osobitného postupu –
výdavky na prevádzku a mzdy sú vyčlenené v rozpočte obce Bátovce.
2. Počet detí materskej školy a žiakov školských zariadení pre výpočet dotácie
na kalendárny rok 2017 vychádza z výkazu číslo 40-01 podľa počtu detí
k 15.9.2016.

§ 3
Výška a účel dotácie
1. Výška dotácia na príslušný kalendárny rok pre školu alebo školské zariadenie
sa určuje ako súčin počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka a ročnej výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
/dieťa/ upravenej týmto nariadením. Ročná suma dotácie sa poskytuje v celých
eurách bez desatinných miest, po matematickom zaokrúhlení súčinu.
2. Dotácia na prevádzku je určená na krytie nevyhnutných bežných výdavkov
škôl a školských zariadení súvisiacich s ich prevádzkou a údržbou a
na materiálno-technické zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu.
3. Výška dotácie na prevádzku a mzdy žiaka školského klubu detí, zariadenie
školského stravovania, stredisko záujmovej činnosti v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Bátovce je na kalendárny rok 2017 je určená nasledovne:
1. Zariadenie školského stravovania ŠJ-ZŠ, Bátovce č. 368
/dotácia na žiaka 248€ x 79 žiakov/

19 592 €

2. Školský klub detí pri ZŠ, Bátovce č. 368
/dotácia na žiaka 197 € x 79 žiakov/

15 563 €

3. Záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
ako súčasť ZŠ, Bátovce č. 368
/dotácia na žiaka 57 € x 79 žiakov/

4 503 €

4. Na správu školských objektov
/použitie po dohode so zriaďovateľom – na kapitálové
výdavky, prípadne nákup spotrebičov, inventáru, opravy/

2 000 €

Obec Bátovce vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými
prostriedkami pridelenými v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením. Obec
kontroluje predovšetkým efektívnosť a účelnosť využitia poskytnutých finančných
prostriedkov.

§ 4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Obec Bátovce poskytne príjemcovi dotácie finančné prostriedky mesačne,
do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

§ 5
Zúčtovanie dotácie
1. Príjemca dotácie na prevádzku a mzdy je povinný zúčtovať dotáciu
poskytovateľovi štvrťročne do 30. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
2. Prijímateľ dotácie na prevádzku a mzdy predloží k zúčtovaniu výkazy
za sledované obdobie.
3. V prípade, že prijímateľ dotácie túto nevyčerpá do 31.12 príslušného
kalendárneho roka, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce
Bátovce do 31.12. príslušného kalendárneho roka.
§6

Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Bátovce.
2) Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Bátovciach
dňa
a nahrádza VZN č. 1/2016.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 - dňom po jeho
zverejnení na úradnej tabuli obce.

V Bátovciach, dňa 01.12.2016

Ing. Peter Burčo
starosta obce
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