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Obec Tekovské Nemce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 písm.c)
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, vyd á v a tento:

Všeobecne záväzného

nariadenie

č. 1/2015

o financovaní materskej školy a školských zariadení
so sídlom na území obce Tekovské Nemce

§1
Predmet úpravy
1) Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku a účel použitia dotácie na mzdy a
prevádzku na dieťa! žiaka) materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce
Tekovské Nemce, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete
škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky."
§2

Účel dotácie
1) Finančné prostriedky z dotácie sú určené na mzdy a prevádzku materskej školy, školského
klubu detí a zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
2) Finančné prostriedky z dotácie na mzdy predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky,
ktoré zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR
v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania a v kategórii 620 - poistné a príspevok do poisťovní.
Finančné prostriedky na prevádzku predstavujú časť dotácie určenej na bežné výdavky, ktoré
zodpovedajú ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej
klasifikácii v kategórii 630 - tovary a služby a v kategórii 640 - bežné transfery ( napr.
odchodné, odstupné, nemocenské a pod.)
§3

Príjemca dotácie
1) Oprávneným príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je:
a) Materská škola
b) Školský klub detí
c) Školské stravovacie zariadenie
Uvedené zariadenia sú súčasťou právneho subjektu: Základná škola s materskou školou,
Školská 416,· 966 54 Tekovské Nemce v zriad'ovateľskej pôsobnosti obce Tekovské
Nemce.

§4

Výška dotácie
l) Obec financuje náklady na dieťa/ žiaka'? materskej školy a školských zariadení normatívnym
spôsobom podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka (výkaz Škol MŠ SR 40Ol)
2) Dotácia je stanovená jednou sumou na mzdy a prevádzku na jedno dieťa/rok - žiaka
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tekovské Nemce.
3) Finančné prostriedky na kalendárny rok sa poskytujú podľa Nariadenia vlády SR č.
668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších
predpisov.
4) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na mzdy a prevádzku na dieťa/ žiaka" materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce je určená v prílohe č. l
tohto všeobecne záväzného nariadenia
§5
Použitie a zúčtovanie dotácie
l) Príjemca dotácie podľa § 3 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, účelnosť a účinnosť jej použitia.
2) Termín použitia dotácie je do 31. decembra bežného roka
3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.decembra bežného roka, je príjemca povinný
nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet obce najneskôr do 25.01~ nasledujúceho roka
4) Použite dotácie sa vzťahuje na počet detí/žiakov uvedených v štatistickom výkaze Škol MŠ
SR 40-01 k 15. septembru začínajúceho školského roka, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie
dotácií.
5) Obec si vyhradzuje právo v priebehu roka upraviť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tekovské
Nemce, v závislosti od objemu finančných prostriedkov poukázaných obci z výnosu dane z
príjmov fyzických osôb.
§6

Termín a spôsob poskytovania

dotácie

l) Obec poskytne príjemcovi podľa § 3 dotáciu mesačne do 25.dúa príslušného mesiaca.

§7

Záverečné ustanovenia
1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa!' materskej
školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Tekovské Nemce, neupravené
týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne predpisy 3)

2) Príloha č.l sa bude aktualizovať každoročne, po schválení štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na nasledujúci kalendárny rok, kedy sa zverejní výška podielu výnosu dane obciam
z príjmov fyzických osôb.

--_

3) Prijatím tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
č.1I20 13 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy školských
zariadení so sídlom na území obce Tekovské Nemce ako aj príloha č.1 k VZN č. 1/2013
o výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
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Ing. Erika Valkovičová
starosta obce
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Prílohač.1 k VZN

Č.

1/2015

Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tekovské Nemce na rok 2015

Školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
Obce Tekovské Nemce
Materská

škola

Školský klub detí

Školské stravovacie

zariadenie

Výška dotácie na dieťa/žiaka

Počet žiakov k 15.9.2014

na "ok 2015

1426,86

€

23

826,84

€

19

416,10

€

88

Normatívny príspevok pre Materskú školu na rok 20 IS : 32 818,- €

Normatívny príspevok pre Školský klub detí na rok 2015 : 15710,- €

Normatívny príspevok pre Školské stravovacie zariadenie na rok 2015: 36617,- €

Normatívny

príspevok na originálne kompetencie

pre rok 2015: 85 145,- €

Normatívny príspevok na správu školských objektov pre rok 20 15: 10999,- €

Normatívny

príspevok na originálne kompetencie

spolu pre rok 2013 : 96 144,- €

